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Оксана Ягнич  
Чортківський державний медичний коледж 

 

 

Керівник роботи: Сулима Н.В. 
 

 

Повінчана із квітами 

(життєвий і творчий шлях Катерини Білокур) 

 

Посеред двадцятого століття на мистецькім 

небосхилі України виразно заяскравіло нове на 

той час ім'я самобутньої, по вінця обдарованої і 

навдивовижу оригінальної малярки Катерини 

Василівни Білокур. 

 З'явилася на світ майбутня славетна 

художниця у селі Богданівка колишнього  

Пирятинського повіту Полтавської  губернії 

в бідній селянській родині 7 грудня 1900 року – в день святої великомучениці 

Катерини. Тож і назвали її Катериною. І подібно до святої посестри, вона 

впродовж усього життя тяжко страждала. Дуже хотіла вчитися. Ще у 

дошкільному віці самотужки 

навчилась читати й писати за 

букварем, подарованим їй кимось із 

односельців. А коли настав час йти 

до школи, батьки вирішили: 

«Навіщо Катрю посилати до школи, 

коли вона і сама може вчитися, а 

купимо їй ще один буквар та й хай 

вона собі помаленьку продовжує 



 5 

навчання, і прясти пора вже допомагати, та й чоботи будуть цілі...».  

«На цьому, – з сумом згадувала  художниця, – моя освіта початкова, 

середня і вища закінчилася».  

Від природи наділена даром тонко відчувати красу природи, загострено 

бачити довкілля, Катерина ще в дитинстві виявила потяг до малювання, до 

відтворення баченого. Почала малювати чим попало – вуглинкою на шматочках 

старого полотна, ломачкою на стежині, а згодом олівцем на папері. 

Малювала потай, у вільні від польової і домашньої роботи години та ще й 

ховаючись від батьків, які вважали  захоплення доньки безглуздям. 

 

1924 року  Білокур  подає 

документи у Миргородський 

художньо-керамічний технікум. 

Але розмова у Миргороді 

почалася й закінчилася одним 

питанням: чи є документ про 

закінчення семирічки? Його в Катерини не було, і на її малюнки навіть не 

глянули. 

Тяжко засмученою залишила вона обійстя технікуму. Трохи пройшла, 

плачучи, потім вернулась, підійшла до огорожі  дістала з торбини згорток своїх 

малюнків і кинула на подвір’я технікуму з надією, що хтось їх побачить та 

передасть дирекції і, можливо, їй усміхнеться доля… Та дива не сталося.  

У 1928 році Катерина Білокур вдруге намагається вступити вже до 

Київського театрального технікуму, але їй знову відмовили з тих же причин. 

Тому вона вирішує самотужки опановувати таїну  малюнку та живопису.   

Її життєпис – то як роман, сповнений драматизму, де було  нерозділене 

кохання, й глузування односельців, яких зазнала ще з дитинства через марну 

«мазанину», важка сільська праця… 

Розпач часом обіймав так сильно, що глибоко віруюча жінка ладна була 

покінчити з життям. І у 34 роки наслухавшись докорів батьків, вирішила 

Миргородський художньо-керамічний технікум 
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втопитись. На щастя, її вчасно побачила мати і зупинила, та невдала спроба 

самогубства у крижаній воді, до кінця життя давала про себе знати болями в 

ногах.  

Але в тому ж 1934 р. вона приймає найважливіше й безповоротне 

рішення: “Я буду художником і буду вчитись» самостійно.  

За науку і за вчителя для Катерини стала 

рідна природа і насамперед квіти.  

Самотньо мешкаючи у селі, вдалині від 

культурних центрів, у важких побутових 

умовах, Катерина Білокур знаходила розраду в 

малярстві, листуванні і в щоденному 

спілкуванні з квітами  

Справді, любов до квітів, природи, була 

така велика й фанатична, що заслонила від неї 

всі інші сторони життя, у тому числі 

вирішення власної сімейної долі. ЇЇ квіткові 

композиції були виконані вуглем і рослинними фарбами власного приготування 

- з буряка, бузини, калини, цибулі, різних трав…. 

Коли художниця захоплювалася світом краси, у неї зникали часові рамки. 

Споглядаючи її картини, глядачі ніби фізично вдихають п’янкий аромат квітів 

та пахощі трав. 

Пензлі для роботи вона використовувала лише власного виробництва, 

виготовляючи їх з тхорячих волосинок, бляхи з під консервної банки та 

вишневої гілочки. Вони мали по 

кілька волосків, нагадували 

голку, проте лише такими 

пензлями мисткиня могла тонко 

й майстерно опрацювати кожну 

деталь свого твору.  

Лише у квітах Катерина 
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Білокур знаходила розраду та натхнення. Достовірно змальовуючи кожен 

листочок і кожну пелюсточку, квіти вона ніколи не зривала,  боячись завдати їм 

болю, вважала їх очима землі і називала своїми діточками. Батьки цього так і не 

зрозуміли - вважали Катерину поганою донькою. І навіть не зрозуміли, що саме 

вони й подарували світу геніальну художницю.  

В картинах Катерини Білокур 

кожна квітка щось означає. Ось, 

наприклад, айстра означає сум, волошка – 

простоту, гвоздика – мужність, конвалія – 

приховане кохання, лілія біла – чистоту, 

мальва – красу, нарцис – гордість, 

первоцвіт – кохання, що минає...  

Неперевершеним шармом 

наділений твір «півонії» в якому кожна 

квіткова пелюстка  

випромінює подих святкового 

буяння весни, до композиції "Польові 

квіти" увійшло понад 40 квітів а довершеність картини «Пшениця, квіти, 

виноград» посилюється щемом за долю художниці, бо окрім барв зберігає в 

собі рівненькі стібки зшитого нею  самою полотна., 

Потяг до знань Катерина мала такий сильний, що після важкої праці на 

землі ночами вивчала техніку, відточувала різні стилі живопису, а вдосвіта 

знову перетворювалася на працьовиту селянку. 

Усе це принесло 

результат – доля віддячила 

Катерині, надавши один 

шанс на мільйон. 1939 

року, коли нікому не 

відомій Білокур було вже 

39 років, вона почула по радіо пісню Оксани Петрусенко   "Чи я в лузі не 



 8 

калина була?" . І була та пісня ніби про неї, про її гірку долю. Голос оперної 

діви так зворушив сільську «дивачку», що та написала їй листа, вклала в 

конверта маленький малюнок калини і відправила за дивною адресою: Київ, 

Академічний театр, Оксані Петрусенко. 

 І сталося диво, адже лист потрапив 

у потрібні руки. Петрусенко отримувала 

безліч подяк, однак малюнок такої краси і 

автентичності вона побачила вперше... Ну 

а далі про дивовижну жінку дізналася 

київська інтелігенція і у 1940 році  в 

Полтавському будинку народної творчості 

була представлена перша персональна 

виставка Катерини Білокур.  11 картин 

мисткині вразили  і критиків і простих 

поціновувачів живопису...  

Успіх величезний. Авторку преміюють  

поїздкою до Києва і Москви – для 

ознайомлення з експозиціями музеїв та 

галерей, мистецьким життям столичних 

центрів. А її персональну виставку перевезли 

до Києва, де вона також захоплено була 

зустрінута глядачами, шанувальниками 

прекрасного. 

Довелось пережити Катерині Білокур і 

лихоліття війни. Але «…смерті, нищівних 

вибухів, страхіть нема в картинах Катерини Білокур. Натомість – сміються 

соняшники, радіють квіти, рясніють хліби, світяться соковиті виноградні грона 

– суцільний калейдоскоп щастя…. В них – світла енергія її особистості, що 

«поглинає темряву» безумства світу, перетворюючи хаос на космос». 
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Після війни Катерина Василівна увійшла до Спілки художників, 

одержала кілька премій, її роботи вирушили в турне країнами Європи: до 

Іспанії, Франції, Італії, де їх ставили в один ряд з найкращими на той момент 

майстрами.  

П’ятдесяті роки становлять вершину творчості художниці. На 

міжнародній художній виставці 1954 року в Парижі всесвітньовідомий майстер 

пензля Пабло Пікассо, зупинившись біля експонованих картин Катерини 

Білокур «Цар Колос», «Берізка» і «Колгоспне поле», довго стояв у задумі мов 

заворожений, а потім назвав авторку творів геніальною й схвильовано 

промовив: «Аби в нас була такого рівня майстерності художниця, ми змусили 

б про неї заговорити весь світ!» . На жаль, СРСР – це не Іспанія.  

Життєвий і творчий шлях талановитої художниці Катерини Василівни 

Білокур не має аналогів у 

світовому мистецькому просторі. 

Вона працювати в хаті, де 

взимку від холоду вода у відрі 

замерзала... І ґрунтованого 

полотна, і необхідних фарб 

постійно бракувало... Але, 
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долаючи морок життя, нестатки, вона писала самобутні й дивовижні картини. 

Творчість Білокур  здебільшого викликає лише дуже буквальну асоціацію 

з квітковими мотивами, але вона має значно глибші художні виміри - графіка, 

портрети, пейзажі, декоративні композиції, епістолярний жанр - листи та 

оповідання.  Біографія мисткині - надзвичайно яскрава і трагічна історія про 

долю геніальної жінки, яка прагнула займатись мистецтвом в українському селі 

на тлі тяжких історичних і політичних обставин ХХ сторіччя. 

Велика посмертна слава прийшла згодом. Прийшов час на пошанування: 

картини художниці експонуються в музеях України; постали три пам’ятники на 

її рідній землі; відкрито в Яготині картинну галерею, де експонуються її роботи 

і твори українських художників, присвячені її пам’яті; в Києві з’явилася вулиця 

Катерини Білокур; видано альбоми, книги, мистецтвознавчі дослідження; 

створено науково-документальні та художні фільми; засновано премію імені 

Катерини Білокур. 

А у нашій пам’яті історія життя і творчості віртуозної  майстрині пензля і 

пера – це найчистіша пісня серед тих пісень, які витворив наш народ упродовж 

багатьох віків свого волевиявлення.  

Твори  Катерини Білокур назавжди увійшли в золотий фонд української 

культури. Вони з тих багатств, що їх Україна вносить до скарбниці світового 

мистецтва. 
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Сніжана Малинник 
Чортківський державний медичний коледж 

 

 

Керівник роботи: Івануць В.З. 
 

 

Значення фестивалів історичної реконструкції  
для збереження культурної спадщини  

та розвитку туризму 

 

Значення фестивалів історичної реконструкції для збереження 
культурної спадщини та розвитку туризму 

Останніми роками в Україні спостерігається збільшення кількості 

різноманітних культурних заходів, колоритних етнофестивалів, військово - 

історичних реконструкцій тощо. Вони активно використовуються як частина 

стратегії розвитку туризму, економічного відродження, привертання уваги 

засобів масової інформації, залучення місцевого населення до різноманітних 

форм дозвілля.  

Історична реконструкція – це відтворення історичних подій, 

використовуючи метод рольової гри. Користуючись археологічними даними, 

письмовими та 

образотворчими 

джерелами, 

реконструктори 

реалістично відтворюють 

ті чи інші епізоди історії 

країни (визначні битви, 

оборони замків), 

створюючи атмосферу 

відповідного часу. 
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Реконструкції приурочені до свят або річниць відзначення важливих 

історичних подій та проходять найчастіше в місці, де та чи інша подія 

відбулась. Часто фестиваль історичної реконструкції включає різні змагання і 

конкурси – фехтування, стрільба з лука чи арбалета, масові бої, конкурс на 

найбільш автентичний однострій. Фестивалі й масові постановки боїв 

проводяться, в основному, клубами історичної реконструкції за підтримки 

адміністрації областей і міст, де проводиться захід. Такі фестивалі збирають не 

лише іноземних туристів, а й учасників з багатьох країн.   

Рух історичної реконструкції в Україні нараховує декілька тисяч осіб, 

десятки клубів, від великих до найменших, початківців та локальних. Великі 

фестивалі уже зайняли свою сталу позицію — вони проходять з року в рік, 

відзначають ювілеї, заводять традиції.   

Тематика реконструкції представлена досить широко і включає в себе 

відтворення різних епох розвитку Української Держави. Від часів Київської 

Русі до Української Повстанської Армії.  

Заслуговують на увагу у прихильників історії рідного краю фестивалі 

(історичні реконструкції), які відтворюють окремі історичні епохи та періоди, 

окремі події у поєднанні з етнокультурними заходами та спортивними 

змаганнями:  

- фестиваль української середньовічної культури "Тустань 

- фестиваль середньовічної культури "Львів стародавній";   

- довготривала історична реконструкція епохи Парк Київської Русі;   

- фестиваль історичного фехтування і слов'яно-варязької культури 

"Коровель" 

- міжнародний лицарський турнір "Білгородська фортеця"  

- фестиваль військово-історичної реконструкції "Terra Heroika"  та багато 

інших. 

В рамках таких фестивалів відбуваються майстер-класи та семінари з 

різних видів конкурсних програм (національні танці, ремесла, національна 
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кухня, звичаї, обряди, конкурси вишиванок, автентичний фольклор тощо).  

 

Протягом фестивальних днів проходять виставки - ярмарки майстрів 

народного декоративно-ужиткового мистецтва, традиційних ремесел і народних 

промислів. Встановлюються конкурси на різні види художніх ремесел чи 

промислів (ковальство, гончарство тощо).  Відбуваються показові виступи 

учасників та гостей фестивалів, шкіл бойових мистецтв, військових історичних 

клубів, спортивних команд та творчих колективів. 

ВВстановлюстановлюютьсяються конкурсконкурсии нана різнірізні видвидии
художніххудожніх ремеселремесел чичи промислівпромислів ковальствоковальство

гончарствогончарство тощотощо).).
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Такі фестивалі можуть збирати велику кількість учасників та туристів. 

Таким чином це сприяє розвитку такого явища, як подієвий туризм. Подієвий 

туризм є тим напрямком туризму, де основною мотивацією поїздки є відвідання 

певної події. Подієві тури, по праву вважаються принципово новим і 

безсумнівно цікавим напрямком в туризмі. Особливістю цього виду туризму є 

неповторність кожної поїздки, незабутні враження і атмосфера свята. У 

випадках, коли йдеться про масштабну подію, вона стимулює розвиток 

інфраструктури регіону та надходження прибутку від туризму, тож регіон 

отримує вигоди завдяки певній події. Подієвий туризм часто передбачає певну 

пізнавальну складову, долучення туристів до місцевої культури. Цей вид 

туризму є перспективним в Україні, зважаючи на її багатовікову історію та 

багаті традиції, характерні для кожного регіону. Лише за 2017 рік в Україні 

було проведено понад 400 фестивалів різного масштабу і тематичного 

спрямування.   

Якщо говорити про наш край, то варто відзначити, що цього року з 15 

по17 червня на Чортківщині відбувся військово-історичний фестиваль 

«Чортківська офензива. 

 Військово-історична реконструкція – це відтворення з максимальною 

достовірністю елементів військового мундиру, спорядження, життя і побуту 

військовослужбовців різних часів у сучасній реальності, тобто історія, яку 

можна побачити “живцем” та доторкнутись руками.  

Чортківська 

офензива – найбільш 

успішна наступальна 

операція Української 

галицької армії - відбулася 

7-28 червня 1919 року на 

завершальному етапі 

польсько-української 

війни 1918-1919 років.  
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Триденне свято, яке провели в честь 99-ї річниці Чортківської офензиви, 

за масштабами визнали державним. На гостей фестивалю чекала насичена 

програма: кінопрезентації, виставка сучасної зброї та фотографій із зони 

бойових дій, квест і теренова гра, вишкіл «Тактика вуличного бою», 

реконструкція бою «Чортківська офензива», виступи гуртів «Карпати», 

«Чорноморці», «Медовий полин», «Периферія», «Loud Silence», «Моторола», 

«Тінь сонця». 

Події відбувалися у 5 локаціях: 

1. Замок Гольських – 

поселення реконструкторів 

(галичан і поляків), 

виставки зброї, конкурси, 

розваги, “Фортеця кіно”. 

 

2. Ринкова площа – 

“Галицький ярмарок у 

Чорткові” (містечко майстрів, майстеркласи, тощо). 

3. Вулиці міста – квест (теренова гра). 

3. 3. ВулиціВулиці містаміста –– квестквест ((тереноватеренова грагра).).
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4. Площа перед костелом св.Станіслава вул Ст. Бандери – реконструкція 

бою УГА. 

4. 4. ПлощаПлоща передперед костеломкостелом свсв..СтаніславаСтаніслава вулвул СтСт. . 
БандериБандери –– реконструкціяреконструкція боюбою УГАУГА..

 

5. Площа Героїв Євромайдану – виступи музичних гуртів.  

Таким чином, підсумовуючи, ми можемо зазначити, що  історичні 

реконструкції - це не лише засіб розвитку туризму та одна з форм організації 

дозвілля, але й шлях до популяризації та збереження історичних, культурно-

мистецьких надбань та народних художніх промислів. Враховуючи 

сьогоднішню ситуацію в нашій країні, такі заходи є необхідними  оскільки 

виконують важливі та актуальні завдання , а саме:   

- збереження власних традицій та обрядів;   

- відродження та розвиток традиційних ремесел і промислів;  

- створення позитивного туристичного іміджу регіону в якому 

проводяться;  

- укріплення міжнаціональних взаємовідносин;  

- пропаганда здорового способу життя;  

- військово-патріотичне виховання молоді;  



 17 

- відродження і популяризація стародавніх бойових традицій, 

національних  

видів єдиноборств, демонстрація гартування, різноманітних стилів та 

технік  

сучасних шкіл бойових мистецтв.  

 Зважаючи на особливості сьогодення, традиція виступає в якості 

механізму самозбереження і самовідтворення етнічної культури, яка сприяє 

проведенню вищевказаних  фестивалів та заходів. Даний різновид культурно-

пізнавального та спеціалізованого туризму настільки різноманітний та 

багатоаспектний, наскільки різнобарвна та самобутня мозаїка кожного регіону 

нашої держави. А започаткування нових фестивалів доводить, що даний вид 

туризму не просто існує, а й інтенсивно розвивається. Саме такий 

туризм спільно із зеленим туризмом у сучасних економіко-демографічних 

умовах здатний реально допомогти малим поселенням України, адже саме малі 

села та містечка своєю історико- культурною специфікою притягують до себе 

вітчизняного таі іноземного туриста. 

 

Використані джерела 

Інтернет ресурси: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80

%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%

8F  

http://www.firtka.if.ua/blog/view/30-ukrainskih-festivaliv-pro-aki-ne-znae-98-

ukrainciv76227 

https://www.5.ua/regiony/festyval-halytske-lytsarstvo-177163.html 

https://zik.ua/news/2018/06/12/na_ternopilshchyni_try_dni_tryvatyme_grandio

znyy_viyskovoistorychnyy_1343835 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.firtka.if.ua/blog/view/30-ukrainskih-festivaliv-pro-aki-ne-znae-98-ukrainciv76227
http://www.firtka.if.ua/blog/view/30-ukrainskih-festivaliv-pro-aki-ne-znae-98-ukrainciv76227
https://www.5.ua/regiony/festyval-halytske-lytsarstvo-177163.html
https://zik.ua/news/2018/06/12/na_ternopilshchyni_try_dni_tryvatyme_grandioznyy_viyskovoistorychnyy_1343835
https://zik.ua/news/2018/06/12/na_ternopilshchyni_try_dni_tryvatyme_grandioznyy_viyskovoistorychnyy_1343835
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Діана Розум  
Чортківський державний медичний коледж 

 

 

Керівники роботи: Матвіїшин Л.П., 
Хмелик Л.І. 

 

Культурна спадщина Чорткова  
як ресурс розвитку міста 

 

Культура України багата своєю 

історичною спадщиною, а також 

природними чудесами. По всій 

території країни можна знайти 

пам'ятники культури України – це і 

середньовічні замки і культові споруди 

IX-XIII століть, і місця грандіозних 

баталій. Іноді дивуєшся, наскільки 

неосяжна наша країна, як багато цікавих місць зберігає вона в закутках.  

Студенти Чортківського державного медичного коледжу чекають від 

студентського життя, окрім цікавих лекцій та семінарів, ще й незабутніх 

вражень від цікавих подій, які запам’ятаються на все життя. Тому наші 

наставники часто організовують 

цікаві та пізнавальні екскурсії, 

щоб познайомити нас  з 

найкращими місцями нашої 

багатої країни.   

Наші студенти відвідали 

унікальні місця, які вражають 

масштабами і красою: здійснили 

екскурсійну поїздку в  

найвідомішу печеру Західної України – Кришталеву, що знаходиться у  с.  
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Кривче Борщівського району, їздили до одного з найкрасивіших і 

найзагадковіших міст Європи – Львова, зробили прогулянки історичним 

центром столиці, відвідали Умань, познайомилися з Вінницею,відпочивали 

взимку в Карпатах і це ще далеко неповний перелік всіх місць де нам 

доводилося бувати.  

Але необов’язково  їхати на всім знайомий Буковель, якщо є так багато 

місць, які знаходяться буквально в декількох кроках від вашого дому, і не 

поступаються своєю красою. 

       Чортків, в якому ми зараз живемо і навчаємося – досить колоритне, 

компактне і привабливе місто обласного значення в Тернопільській області . Це 

туристичний і культурний центр західного регіону; це місто, яке зберегло свій 

історичний код.  

Природно-ресурсний потенціал Чорткова, вигідне географічне 

положення, багата культурно-історична спадщина є  вагомими передумовами 

пріоритетного розвитку індустрії туризму, оздоровлення, відпочинку, 

спрямованого на вітчизняних та іноземних споживачів. У Чорткові є унікальні 

можливості для розвитку туристичної і рекреаційної інфраструктури, що 

пов’язано з наявністю багатьох пам’яток архітектури, історії, культури, 

природи, вигідним економіко-географічним розташуванням.  

На сьогодні Чортків – це 

транспортний вузол південної 

частини Тернопільської області, де 

перетинаються автомобільні шляхи 

різної категорії та значення. 

Важливим є залізничне 

сполучення Тернопіль – Стефанешти. 

Такий надзвичайно сприятливий у 

розвитку туризму фактор – зручне геополітичне розташування – необхідно 

використати по максимуму для приваблення туристичних потоків у місто. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Чортків – місто з яскраво вираженою центральною частиною, де 

збереглися архітектурні та історичні пам’ятки. Ми вирішили ближче 

познайомитися з визначними місцями міста, яке стало нашою другою 

домівкою. 

Ми дізналися, що у Державному 

реєстрі національного культурного 

надбання знаходяться чотири пам’ятки 

містобудування та архітектури 

національного значення міста Чорткова, 

тому нашу екскурсію  розпочали з однієї з 

визначних пам'яток міста - замку 

Гольських, який побудований в 17 

столітті. Також ми відвідали  старовинні дерев’яні церкви - Успіння Пресвятої 

Богородиці та Вознесіння Господнього. Ми робили світлини біля  

дзвіниці Успенської церкви, ХVІІ ст. 

- церква Вознесіння (дерев`яна), 1717 р.,  

- Успенська церква (дерев`яна), 1635 р., вул. Церковна;  

- дзвіниця Успенської церкви, ХVІІ ст.,  

- замок Гольських 

(мурований), 1610 р., вул. 

Замкова.  

Окрім того, ми 

довідалися, що у центральній 

частині міста нараховується 80 

будівель, що мають статус 

пам’ятки архітектури 

місцевого значення.  

Ми, звичайно, 

зацікавилися історією цих історичних місць.  
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Серед них :  

- костел святого Станіслава (1610 р., перебудований у 1914 р.),  

- синагога головна (початок ХVІІІ ст.),  

- синагога нова (поч. ХХ ст.),  

- монастир ордену босих кармелітів Пресвятої Діви Марії (ХІХ ст.),  

- гімназія «Рідна школа» 

(поч. ХХ ст.),  

- торгові ряди (ХІХ ст.),  

- аптека (поч. ХХ ст.),  

- візитівка міста – 

годинникова вежа (поч. ХХ ст.),  

- міська ратуша (поч. ХХ 

ст.) й багато ін.  

Постановою Кабінету Міністрів 

за № 878 від 2001 р. Чортків було внесено у Список історичних населених місць 

України. 

У місті налічується 7 

ботанічних пам`яток природи 

місцевого значення, які окрім 

природничої, мають ще й 

науково-пізнавальну, історико-

культурну та естетичну цінність. 

Учасники нашого гуртка 

намагалися віднайти ці дерева: 

«Сосна Веймутова», «Шкільний 

дуб», Монастирські сосни, Чортківська катальпа, Платани ім. З. І. Довголюка́, 

«Платани-кучерики», Айлант Антона Горбачовського. Через центр міста 

протікає мальовнича річка Серет. 



 22 

У Чорткові є міський 

комунальний краєзнавчий музей  у 

віданні міського відділу культури, 

туризму, національностей і релігії; 

діють Музей більшовицького 

терору, політв'язнів та 

репресованих (в приміщенні 

єпархіального управління 

Бучацької єпархії УГКЦ, 

організатором створення його є Марія Штепа), яку студенти нашого 

навчального закладу часто відвідують, також кімната-музей отця Маркіяна 

Шашкевича (в Чортківській гімназії ім. М.Шашкевича). 

Щодо розвитку індустрії гостинності, то слід відмітити, що у місті 

нараховується 29 об`єктів громадського харчування (ресторанне господарство), 

4 готелі в сукупності на 97 ліжко-місць: «Анастасія» – 12 номерів, 34 ліжко-

місць; «Авіаносець» – 6 номерів, 15 ліжко-місць; «Гетьман» – 15 номерів, 30 

ліжко-місць; «Таня» – 8 номерів, 18 ліжко-місць; 1 хостел «Золота нива» на 34 

місця. Наявні відпочинково-розважальні центри для дітей – «Ґудзик», 

спортивно-оздоровчий центр «Gym». 

У місті проводяться різноманітні фестивалі, заходи культурного, 

мистецького, спортивного, 

краєзнавчого спрямувань, в 

яких наші талановиті студенти 

часто приймають участь  як-

то: Свято коляди, Тиждень 

писанки у Чорткові, 

велоперегони «Чортківський 

перевал», всеукраїнські 

змагання з фрі-файту, мото-

рок фестиваль «Lions MC Chortkiv запрошує», фестиваль молодіжної культури 
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«Ре:формація», «Фортеця кіно», відзначення 300-річчя Вознесенської церкви, 

Свято замку, Всеукраїнський літературно-мистецький фестиваль «СлОвія» й ін.  

     

Проте рівень розвитку туристичної діяльності в місті Чорткові є 

недостатнім. Необхідно  розбудовувати туристичну  інфраструктуру, залучати 

інвесторів. Місто Чортків є одним із найвідоміших та найбільш відвідуваних в 

області, проте для розміщення туристичних груп місць не вистачає. Потребує 

поліпшення дорожньо-транспортне сполучення, необхідним є облаштування 

вказівників, створення інформаційної літератури про місто Чортків. Програма 

розвитку туризму в місті на 2017–2020 роки покликана стимулювати розвиток 

внутрішнього туризму як важливого чинника підвищення рівня життя 

населення, утворення додаткових робочих місць, поповнення місцевого 

бюджету та ефективне використання рекреаційного потенціалу міста, 

визначити перспективи подальшого розвитку туризму в регіоні. 
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Тетяна Шарка  
Чортківський державний медичний коледж 

 

 

Керівники роботи: Юрчак Л.В.,  
Гуменюк Н.Н. 

 

 

Українська вишиванка підкорює світ 

 

     Вишиванка - символ приналежності до роду та нації, наша гордість та 

автентична ознака, що вирізняє українця у світі. Нині вона переживає 

піднесення і  відродження, адже український народ згуртувався так, як ніколи, з 

любов'ю підтримуючи власні традиції.  

Останні п'ять  років увага всього світу продовжує бути прикута до 

України, а вишиванка стала "візуальним кодом" цієї уваги, її "другим 

прапором". Чому ж цей український оберіг такий популярний  у нашій державі і 

у світі? Можливо, тому що сучасні українці, як і  наші предки,  вірять, що 

сорочка, яка прилягає до тіла, оберігає від усього лихого? А першим, хто 

показав вишиванку Європі, був Іван Франко, який  поєднав вишиту сорочку з 

піджаком. У такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі.  

Найвідомішим культурним брендом 

України у світі  визнано День вишиванки, 

який бере початок ще з 2006 року і 

відзначається щороку третього четверга 

травня. Ініціаторкою свята вважається 

тодішня студентка Чернівецького 

університету ім.Ю.Федьковича, а теперішня 

українська письменниця, журналіст та громадський діяч Леся Воронюк. Жінка 

разом із режисером Олександром Ткачуком та науковим консультантом 

Олексієм Долею  ще й зняла фільм "Спадок нації", який показували у 
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п'ятнадцяти  країнах і переклали п'ятьма мовами. Саме його демонстрували  15 

червня 2018 року на фестивалі «Чортківська офензива» у стародавньому замку 

Гольських.  

У День вишиванки організовуються флеш-моби "Вишиванка єднає 

українців", акції "Народжені у вишиванці", покази мод на взірцях  українського 

автентичного народного одягу,  концерти, виставки, ярмарки. Подібні заходи 

відбуваються як в українських, так і в інших містах світу. Так, у Криму, в 

окупованому Сімферополі учасники Українського культурного центру не 

побоялися одягнути  вишиті сорочки. А в центрі Москви проукраїнські 

активісти влаштували міні-марш вишиванок і  пройшли московським Арбатом 

в українському національному вбранні.  

У 2018 році Всесвітній день вишиванки  відзначався у шістдесяти країнах 

світу і  на всіх континентах. Відеопривітання з Днем вишиванки з Української 

антарктичної станції «Академік Вернадський» записав лікар 23-ї Української 

антарктичної експедиції Костянтин Даниленко. 

 

Студенти нашого коледжу, 

безперечно, святкують День 

вишиванки. Але без цього 

українського оберега не уявляємо 

жодних урочистих подій. Це і  Свято 

знань, і підняття Державного 

прапора, і Шевченківські дні, і 

урочистості з нагоди вручення 
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дипломів випускникам, і безліч інших заходів. 

Можна стверджувати, що українська вишиванка останніми роками стала 

не лише національним, а й світовим брендом, оселившись у гардеробах відомих 

політиків. До слова, один із українських брендів  прийшовся до смаку особі 

королівської крові Данії Мері, яку помітили у вишиванці. Ми не могли 

обділити увагою чудовий флешмоб, влаштований канадським урядом . Його 

учасниками стали десятки політиків країни на різних рівнях. Проте найбільше 

уваги ЗМІ привернув до себе міністр оборони Канади Харджит Саджан, адже 

він ще й зробив україномовний допис на своєму аккаунті в Twitter. 

Наш національний етноколорит продовжує надихати і закордонних 

дизайнерів, які створюють все нові й нові варіанти інтерпретацій традиційних 

українських візерунків. Відомо, що елементи української вишивки послужили 

чудовим доповненням для колекцій відомих у всьому світі модельєрів та 

будинків моди – Жан-Поль Готьє, Джон Ґальяно, Gucci, Valentino, Dolce & 

Gabbana.                   

Американський модний журнал Vogue назвав українську вишиванку 

модною. Її успіх видання пояснює появою модельєра Віти Кін, яка активно 

використовує традиційні українські візерунки в оформленні свого вбрання. 

Варто лише поглянути на світлини популярних світових зірок моди та 

кінематографу. Всесвітньо відома модель Клаудія Шиффер на Тижні моди у 

Парижі надала перевагу українському бренду.  Відома голлівудська акторка 

Демі Мур вже неодноразово виходила у світ у вишитій сукні, навіть знялася у 

вишиванці в новому фільмі 

"Сліпець". Французька актриса 

Мелані Тьєррі вдягла українську 

вишиту сукню на Каннському 

кінофестивалі-2016. Голлівудська 

акторка Сандра Буллок одягнула 

вишиванку для червоної доріжки. 

Образ вийшов неймовірний. Актор і 

http://svitua.com.ua/news/201711/5619-ukrayinskyy-den-pagorbi-kanadski-polityky-vyshyvankah
http://svitua.com.ua/news/201709/4980-vidoma-gollivudska-aktorka-viddaye-perevagu-ukrayinskym
http://svitua.com.ua/news/201706/4121-gollivudska-krasunya-pohyzuvalasya-vbrannyam-ukrayinskogo
http://svitua.com.ua/news/201706/4121-gollivudska-krasunya-pohyzuvalasya-vbrannyam-ukrayinskogo
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режисер Джекі Чан приміряв на себе українську вишиту сорочку з блакитним 

орнаментом. Але не варто думати, що "мода на вишиванку" з'явилася 

відносно недавно. Американський музикант Джим Моррісон ще у 70-х роках 

приміряв на себе українську вишивану сорочку. Приміряли вишиванку також і 

кумири мільйонів - Сильвестр Сталлоне і Арнольд Шварценегер. Популяризує 

український національний одяг і модельУляна Третяк, яка зараз проживає у 

США, а колись навчалася на спеціальності "Акушерська справа" нашого 

коледжу.  

Надзвичайно приємно, що цього року випускник Чортківського 

державного медичного коледжу Роман Доскоч брав участь в Ukrainian People 

Fashion Show, що проводився в 

Чикаго. Неймовірно красиві 

дизайнерські роботи українських 

вишиванок уже вкотре підкорювали 

світ.  

Тож бачимо, що модний тренд 

української вишиванки – це продукт 

тривалої популяризації традиційного 

одягу в різних країнах світу.  

Вишиванка сьогодні – це патріотично, стильно і ефектно. Вона є популярною, 

оскільки це універсальний одяг, котрий пасує всім. Недарма  вишиванка  

продовжує підкорювати  світ і надалі. Так, Карина Жосан представлятиме 

Україну на конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт" в оригінальному 

національному костюмі, що отримав назву "Дерево життя".  Отже, українська 

вишиванка завжди в тренді. Тож цінуймо цей оберіг. 
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Електронні ресурси 

https://espreso.tv/article/2017/05/18/chomu_svoya_sorochka_nayblyzhcha_do

_tila_12_cikavykh_faktiv_pro_ukrayinsku_vyshyvanku 

https://expres.online/archive/digest/2018/05/17/294990-zavzhdy-trendi-

vyshyvanka-pidkoryuye-svit 

https://iprosvita.com/ukrainska-vyshyvanka-pidkoriuie-svit-tsikavi-fakty-pro-

natsionalnu-sorochku/ 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-44135232 

https://zik.ua/zmi/bbc/2018/05/17/features-44135232_92799 

https://24tv.ua/lifestyle/yak_ukrayinska_vishivanka_pidkorila_svit_sekreti_vid

_modnogo_dizaynera_n969216 

 

 

 

 

https://espreso.tv/article/2017/05/18/chomu_svoya_sorochka_nayblyzhcha_do_tila_12_cikavykh_faktiv_pro_ukrayinsku_vyshyvanku
https://espreso.tv/article/2017/05/18/chomu_svoya_sorochka_nayblyzhcha_do_tila_12_cikavykh_faktiv_pro_ukrayinsku_vyshyvanku
https://expres.online/archive/digest/2018/05/17/294990-zavzhdy-trendi-vyshyvanka-pidkoryuye-svit
https://expres.online/archive/digest/2018/05/17/294990-zavzhdy-trendi-vyshyvanka-pidkoryuye-svit
https://iprosvita.com/ukrainska-vyshyvanka-pidkoriuie-svit-tsikavi-fakty-pro-natsionalnu-sorochku/
https://iprosvita.com/ukrainska-vyshyvanka-pidkoriuie-svit-tsikavi-fakty-pro-natsionalnu-sorochku/
https://www.bbc.com/ukrainian/features-44135232
https://zik.ua/zmi/bbc/2018/05/17/features-44135232_92799
https://24tv.ua/lifestyle/yak_ukrayinska_vishivanka_pidkorila_svit_sekreti_vid_modnogo_dizaynera_n969216
https://24tv.ua/lifestyle/yak_ukrayinska_vishivanka_pidkorila_svit_sekreti_vid_modnogo_dizaynera_n969216
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Керівники роботи: Безпалько Н.А., 
Кнобель О.Т. 

 

 

Українські колядки у світі  
 

Європейські звичаї новорічно-різдвяних 

свят надзвичайно різноманітні. Та є одна 

традиція, що зустрічається на всьому 

континенті – співання різдвяних пісень. У 

багатьох народів навіть слово на означення 

цього пісенного жанру те ж – коляди, коледи, 

календи.              

Сьогодні важко повірити в те,  що 

традиція колядування зароджувалася ще 

задовго до того, як Європа стала 

християнською. У Стародавньому Римі в 

перші дні нового року сусіди та родичі, 

відвідуючи один одного, обмінювалися подарунками й співали величальні пісні 

– календи.  

Звичаї колядування закорінені в римських новорічних гімнах. Сучасні 

колядки генетично пов’язані з древніми язичницькими обрядами, 

присвяченими зимовому сонцестоянню. 

У сиву давнину різдвяними величальними піснями славили членів родини 

– господаря і господиню, їхніх дітей, символічно оспівували добробут, 

багатство, здоров’я, прибуток у родину. Колядували чоловіки, а от щедрували – 

жінки. Для дітей були окремі колядки. Лише наприкінці ХVIII століття головне 
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місце в традиційних піснях зайняв образ Сина Божого. Язичницькі різдвяні 

пісні зараз взагалі мало хто чує, та їх ще співають у Карпатах, бойки, гуцули,  

загалом в Україні залишилися християнські колядки.  

 

Від Карпат до Приазов’я кожен регіон має свою мелодику, сюжети, 

мелос. Наприклад, про втечу Божої Матері з немовлям співають на Гуцульщині 

та Поділлі, на Сході – прославляють народження Ісуса Христа. Колядування 

обов'язково супроводжується відповідними обрядовими та ігровими діями, 

танцями, музикою, жартами, які в сукупності надають святу поетично-

величальної піднесеності, сповнюють незабутнє емоційне враження.  

Коли ж колядують в Україні?  Першу колядку  виконують в часі 

вшанування снопа збіжжя. До речі, сніпки – це невід’ємний символ Різдва в 

кожній країні, що нагадує про сіно, на якому народився Христос. У Карпатах 

колядують на Святий Вечір, на Сході – у перший день Різдва; на Заході –  у 

другий день різдвяних свят. 

Одна з найвідоміших колядок, яку дуже полюбляють не лише в Україні, а 

й в Канаді,  – «Добрий вечір тобі, пане господарю». А «Нова радість стала» є 

улюбленою для всіх, як для дітей, так і дорослих. Її мелодію дуже легко 
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запам’ятати. Під час Другої світової війни та боротьби УПА проти радянської 

влади на Заході стала популярною інша колядка – «Сумний Святий Вечір». 

 

Першою за святовечірнім столом, а також у церквах після Літургії в 

Західній Україні виконують колядку «Бог предвічний»,. 

Цікаво те, що  колядка «Во Вифлеємі нині новина» є авторською, а не 

народною. Слова та музика належать Остапові Нижанківському, до речі, як і 

дитяча колядка «Бог ся рождає». 

«Небо і земля нині торжествують» дуже популярна за межами України.  

Варіанти схожої колядки співають і в Білорусії, і в Польщі. 

«Тиха ніч» - одна з шедевральних колядок, що популярна в усьому світі 

й належить до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ця мелодія 

зачаровує з першого ж акорду.   

У 2016 році свій 100-річний ювілей (від часу публічного виконання) 

відзначила найвідоміша у світі різдвяна народна пісня «Щедрик».    
Однак на заході мало хто знає, що цей мелос є невід’ємним від імені 

українського композитора Миколи Леонтовича, уродженця Поділля. Особливу 

увагу привернули слова, які сповіщають, що щедра ластівка щедрувала гарний 

рік і щастя. У 1901 році Леонтович написав до тексту музику. Композитор 

удосконалював мелодію «Щедрика» упродовж усього життя. Настільки 

закохана в українську співочу душу людина не могла не бути українським 

патріотом. Після приходу в Україну більшовицького режиму Леонтович 

потрапив до «чорного списку» як ворог радянської влади. Митцю доводилося 
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переховуватися, часто змiнювати мiсце проживання. Він гадав, що порятунок 

віднайде в будинку свого батька (священика отця Дмитрiя), там і поселився. У 

нiч з 22 на 23 сiчня 1921 року пiдiсланий чекiст убив Миколу Леонтовича 

пострiлом в груди. Лише нещодавно, після відкриття архівів КДБ, стало відомо 

про це злодiйське вбивство.  

 

Слід зазначити, що мелодія «Щедрика» складається усього з чотирьох 

звуків. Наслідуючи традиції кобзарського мистецтва, Леонтович кожне 

повторення оздоблював новими гармонійними нюансами й оригінальними 

акцентами мелодики.  

Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
Прилетіла ластівочка, 

Стала собі щебетати, 

Господаря викликати: 

"Вийди, вийди, господарю, 

Подивися на кошару, 

Там овечки покотились, 

А ягнички народились. 

В тебе товар весь хороший, 
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Будеш мати мірку грошей, 

Хоч не гроші, то полова, 

В тебе жінка чорноброва." 

Щедрик, щедрик, щедрівочка, 

Прилетіла ластівочка.  

         

У грудні 1916 року вперше «Щедрика» заспівав хор студентів Київського 

університету, а в 1921 році – його співали у славному Карнеґі Холі в Нью-

Йорку; наступного року цей мелос виконав відомий у США український хор 

Олександра Кошиці. Прониклива українська щедрівка дуже сподобалася 

американцю українського походження Петрові Вільховському, який переклав її 

англійською. Так народилася Carol of the Bells – «Колядка дзвонів». Ідея нового 

тексту ґрунтувалася на слов'янській легенді про те, що в ніч, коли народився 

Ісус, на честь новонародженого Месії в усьому світі залунали дзвони чудовим 

мелодійним співом. Саме після цього дзвоник став головним музичним 

атрибутом Різдва на Заході. А відтак, ця мелодія стала візитівкою  Різдва на 

всіх континентах світу, а за останні десятиліття успішно витіснила славнозвісну 

Jingle Bells. У часі зимових свят вона звучить у всіх куточках США, Канади, 

Європи, Австралії, навіть Японії. Найпопулярніші  виконавці записують 

різдвяні альбоми, в яких обов’язково є «Щедрик». Колядка лунає в багатьох 
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світових кінофільмах,  наприклад:  «Гаррі Поттер»,  «Сам удома» , «Міцний 

горішок-2», «Південний парк». 

          

У 2016 році був запущений флешмоб до 100-річчя колядки, в ході якого 

кілька десятків виконавців з різних країн опублікували в Інтернеті відеозапис. 

А в обігу Національного банку України є дві пам’ятні монети  

 

«Щедрика». Минулого року колядку співали і в резиденції президента 

США – Білому домі. У прямому ефірі (на каналі ВВС) колядку українською 

мовою виконала відома британська співачка грузинського походження Кеті 

Мелуа.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Home_Alone:_Original_Motion_Picture_Soundtrack
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Вже  понад сто років український «Щедрик» мандрує світом і всі знають, 

що ця пісня прийшла саме з України. Лише три ноти та чотири звуки – до-сі-до-

ля – прославили українську співочу душу на всю планету.  

 

Цікаво, скільки міг би отримати за авторські права свого твору Микола 

Леонтович?..  Врешті-решт це не так і важливо, тому що твір світового 

значення переходить межі приземлених понять. Поки що «Щедрик» є одним із 

найбільших українських внесків у світову популярну культуру.  

Давні українські традиції підтримуються і в нашому навчальному закладі. 

Всі, як викладачі, так і студенти, залюбки виспівують будь-яку колядку. А, так 

би мовити, промоутером примноження та збагачення української культурної 

національної спадщини виступає директор рідного нам медичного коледжу 
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““АА мими українціукраїнці, , 
ТоТо такатака органаоргана, , 
БілийБілий кожухкожух, , чорначорна шапкашапка, , 
СиньоСиньо--жовтажовта фанафана!!””

Л.С. Білик. Адже Любомир Степанович, як нам відомо, знає дуже багато 

старовинних колядок, давно забутих нашими дідусями й бабусями.  Подих 

перехоплює, душа співає, мабуть, у кожного, коли неперевершеним 

баритональним звучанням 

піднесено й любомирно 

заспівує Любомир 

Степанович:  

А ми українці,  
То така органа,  
Білий кожух,  
Чорна шапка,  
Синьо-жовта фана!  

 

 

Власне, завдяки йому – керманичу вишу – ми вчимося зберігати традиції 

українства, витягувати зі скарбниці-сховку наших праотців найцінніші обереги 

народу українського, вмотуючи їх у сувій історії сьогодення.  
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Елетронний ресурс 

1. Сторіччя українського "Щедрика" відзначають всесвітнім ... - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=mc63KSXczO4 

2. Щедрик [Колядки] [Щедрівки] [Українські колядки] - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Giukato3LI8 

3. Найвідоміша в світі українська коляда : 07:01:2015 - te.20minut.ua 

https://te.20minut.ua/.../nayvidomisha-v-sviti-ukrayinska-kol... 

4. Українська колядка, яка підкорила світ (ВІДЕО) - Література ... 

https://vsiknygy.net.ua/neformat/33478/ 

5. Колядки (с. 1) - Українські пісні 

www.pisni.org.ua/songlist/kolyadky-1.html 

6. "Щедрик" — українська колядка, яка стала символом Різдва у світі 

ukrainemiroff.com/showNews/65 

 

http://ukrainemiroff.com/showNews/65
http://ukrainemiroff.com/showNews/65
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Остап Мартиць 
Чортківський державний медичний коледж 

 

 

Керівники роботи: Ігнацевич І.І., 
Бала А.Б. 

 

Архітектурні пам’ятки або визначні місця України 
за версією ЮНЕСКО 

 

У 1975 році 

вступила в дію 

Конвенція із охорони 

всесвітньої спадщини, 

відповідно до якої був 

створений Список 

об'єктів, які знаходяться 

під охороною 

ЮНЕСКО. 

Найцінніші зразки 

культурної та історичної спадщини перебувають під охороною цієї організації. 

Це – храми, парки, заповідники та навіть цілі історичні центри міст. Шедеври 

людського генія чи природні 

феномени занесені до списку 

ЮНЕСКО, щоб вберегти їх 

для нащадків.  

Всього у 44 країнах 

Європи розташована 451 

пам'ятка зі списку Світової 

спадщини. 

Відомі  пам'ятки  України  у списку  Світової спадщини  ЮНЕСКО

Дивовижне поруч…

United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization

Організація Об'єднаних Націй
з питань освіти, науки і культури



 40 

Лідером у Європі, та й взагалі у світі за кількістю пам'яток, які потрапили 

під опіку міжнародної організації, є Італія із 50 пунктами у списку ЮНЕСКО.  

  Україну часто називають одним із культурних центрів Європи. Тому 

учасники гуртка вирішили детальніше з’ясувати, які саме відомі пам’ятками 

України є у списку 

Світової спадщини 

ЮНЕСКО, а також 

котрі з них 

користуються 

найбільшою 

популярністю серед 

українських та 

зарубіжних туристів.  

Студенти 

нашого коледжу 

також полюбляють мандрувати і вже відвідали частину обєктів. 

Отож, погляньмо на український список ЮНЕСКО, тут є кілька 

несподіваних пунктів. 

  

Україна – 7 об'єктів 
у списку ЮНЕСКО
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1. ІСТОРИЧНИЙ ЦЕНТР ЛЬВОВА. 

     Це перший 

район Львова, де було 

засновано місто.  

 Особливо 

цінними є 

архітектурні твори 

площі Ринок, вулиць 

Вірменської та 

Руської. Художню 

цінність 

європейського 

масштабу мають 

Вірменський собор, Успенська церква, собор Святого Юра та Домініканський 

костел. Ці та інші об’єкти роками залишаються місцями «паломництва» для 

туристів.  

До речі, Львів протягом усієї своєї довгої історії жодного разу не був 

перейменований. 

 

Ансамбль історичного центру Львова

Розташування: Львів.

Час створення: XIII–XVIII століття.

Рік внесення до списку: 1998

Площа Ринок

Вірменський собор
Успенська церква 

Собор Святого Юра 

Домініканський 
костел
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2. СОФІЙСЬКИЙ СОБОР ТА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА. 

 Софійський собор - одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської 

Русі. До Національного заповідника "Софія Київська", крім собору, належать 

"Золоті Ворота", 

Андріївська 

церква та 

Кирилівська 

церква в Києві. 

У стінах 

Святої Софії 

коронували  

Ярослава 

Мудрого та 

Володимира 

Мономаха. У 20 

столітті тут на 

гетьманство благословили Петра Скоропадського.  

 У Києво-Печерській лаврі написав «Повість минулих літ» Нестор 

Літописець. Монастир став оплотом християнства на території Київської Русі з 

XI століття. З 2007 

року даний об’єкт 

також входить в список 

7 чудес України. 

Києво-Печерську 

Лавру також визнано 

«шедевром людського 

генія».   

  

Розташування: Київ.

Час створення: 1018 р.
Рік внесення до списку: 1990.

Розташування: Київ.

Час створення: 1051 р.
Рік внесення до списку: 1990.

Софійський собор   та Києво-Печерська лавра

Золоті Ворота

Андріївська
церква

Кирилівська
церква

Ці об'єкти належать до
Національного заповідника 

«Софія Київська» 
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3. РЕЗИДЕНЦІЯ МИТРОПОЛИТІВ БУКОВИНИ І ДАЛМАЦІЇ 

Єдина зі споруд 

освітнього значення, 

внесена до списку 

ЮНЕСКО. 

Адже сьогодні у 

резиденції базується 

Чернівецький 

національний 

університет ім. Юрія 

Федьковича. 

Резиденція є 

справжньою перлиною Західної України. Ансамбль будівлі становлять: 

головний корпус, церква Трьох Святителів та дендропарк з рідкісними 

породами дерев. 

Краса резиденції надихає на творчість багатьохсучасних українських 

режисерів. У стінах головного корпусу університету було знято сцени до 

фільму «Тіні незабутих предків», серіалу «Заповіт принцеси»,  мелодрами 

«Мандрівка до центру душі» 

 

4. ДЕРЕВ'ЯНІ 
ЦЕРКВИ КАРПАТ 

у 2013 році до 

Списку Світової 

спадщини ЮНЕСКО 

внесено 16 унікальних 

дерев'яних церков, 8 із 

них розташовані в 

Польщі і 8 в Україні. 

 У кожній з цих 

Резиденція митрополитів Буковини і Далмації

Розташування: Чернівці.
Час створення: 1864–1882 рр.

Рік внесення до списку: 2011.

Дерев'яні церкви Карпатського регіону

Час створення: XVI – XIX століття.
Рік внесення до списку: 2013.

Розташування:

Івано-Франківська, 

Закарпатська
та  Львівська обл.
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споруд чітко простежуються елементи православного зодчества. Відмінності 

полягають лише в місцевих традиціях, які дають про себе знати в кожному 

історико-культурному регіоні. Представлені типи архітектури: гуцульський, 

галицький, бойківський і лемківський. 

5. БУКОВІ ПРАЛІСИ КАРПАТ 

  На українській 

території знаходиться 

шість лісових 

заповідників, що 

тягнуться від Рахівських 

гір до Чорногірського 

хребта і далі до 

Словаччини. 

Загалом «Букові праліси 

Карпат» займають 

площу майже 78 тисяч гектарів. До списку Світової спадщини праліси 

потрапили через те, що становлять надзвичайну цінність як взірець 

недоторканих природних комплексів помірних лісів. Крім того, букові праліси 

Карпат 

вирізняються 

специфічною 

флорою та фауною 

і є окремою 

екосистемою. 

А деякі 

дерева ростуть тут 

понад 500 років! 

Загалом, у букових 

пралісах Карпат є 

близько 10000 

Букові праліси Карпат

Розташування: Закарпатська
область, Рахівський і     
Тячівський райони.

Рік внесення до списку: 2007.

Унікальний гриб-корал є індикатором
пралісових екосистем і трапляється
там, де відмирають старі дерева.

Альпійський вусач
(занесений до Червоної книги).
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різних видів звірів, рослин та грибів.  

   Навіть сьогодні ці букові ліси є важкодоступними, добиратись до них 

потрібно глухими стежками і людина рідко відвідує їх. 

6. ДУГА СТРУВЕ 

Дуга Струве – це 

ланцюг тріангуляційних 

пунктів, що простягнувся 

на 3000 км по території 

десяти європейських 

країн, від Норвегії до 

Чорного моря  і 

представляє собою 

унікальний пам'ятник 

науки і техніки. Ці опорні 

точки спостережень були закладені в період з 1816 по 1855 рік астрономом 

Василем Струве. Це дозволило точно встановити розмір і форму нашої планети 

і стало важливим кроком у розвитку наук про Землю і топографічного 

картування. 

У список об’єктів всесвітньої спадщини увійшли 34 пункти. Чотири з них 

розташовані на території України.  

7. ХЕРСОНЕС 
ТАВРІЙСЬКИЙ 

У 2013 році 

ЮНЕСКО до списку 

об'єктів Світової 

спадщини включено 

давнє місто Херсонес, 

розташоване на 

території окупованого 

Розташування: «Баранівка», «Катеринівка», «Фельштин» 
(Хмельницька область),

«Стара Некрасівка» (Одеська область).
Рік внесення до списку: 2005.

Дуга Струве

Стародавнє місто Херсонес Таврійський

Розташування: Севастополь
Час створення: IV ст. дон. е.–XII ст. н. е.
Рік внесення до списку: 2013.
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нині Росією Севастополя. 

Херсонес був заснований як грецька колонія на північному узбережжі 

Чорного моря і за античної доби став важливим торговельним, ремісничим і 

політичним центром південно-західного узбережжя Криму. У часи Київської 

Русі це місто було відомо під назвою Корсунь. Саме тут, за переказами, 

прийняв християнство князь Володимир перед тим, як охрестити всю київську 

державу. 

Зараз є історико-археологічним заповідником. 

Існує ще один список - об'єктів, які запропоновано включити до Списку 

всесвітньої спадщини.  

  

Наразі він нараховує 15 споруд і заповідників. Як бачимо, останні п'ять 

пам'яток розташовані у Криму, тому навряд чи найближчим часом можуть бути 

передані під охорону ЮНЕСКО через санкції проти Росії, яка окупувала 

півострів. 

  

1. Комплекс Борисоглібського і Спасо-Преображенського собору в Чернігові
2. Могила Тараса Шевченка та державний історичний музей-заповідник у 

Каневі
3. Національний заповідник «Асканія-Нова» 

у Херсонській області
4. Культурний ландшафт Кам'янця-Подільського
5. Дендрологічний парк «Софіївка»
6. Кам'яна Могила у Запорізькій області
7. Комплекс давніх астрономічних обсерваторій, розташованих у Києві, 
Одесі, Миколаєві та Криму

Список об'єктів,
які можуть бути внесені до переліку пам'яток ЮНЕСКО
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Сподіваємось, що у найближчому часі список українських пам’яток 

розшириться. 

А до того часу 

пропонуємо 

подорожувати 

Україною, 

цікавитися її 

спадщиною, 

відкривати нові, 

незвідані маршрути, 

ділитися своїми 

враженнями від 

мандрівок у 

соціальних мережах та надихати інших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Історичний центр і порт Одеси
10. Комплекс Кирилівської та Андріївської 

церкви у Києві
11. Пости та укріплення на торгових 

шляхах  генуезців від Середземного до 
Чорного морів

12. Скельні міста Мангуп-Кале і Ескі-Кермен, 

розташовані у Криму.

13.Комплекс пам'яток Судацької фортеці
14. Бахчисарайський палац кримських ханів
15. Місто-фортеця Чуфут-Кале.
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Богдан Гнатів 
Чортківський державний медичний коледж 

 

 

Керівник роботи: Бідна С.І. 
 

 

Українська діаспора: історія та досягнення 
 

Вивчаючи аспекти теми: «Україна в загальноєвропейському історичному 

та культурному  просторі» потрібно врахувати, що величезна кількість 

українців проживає за межами нашої держави, проте вони мають свою 

культуру, свої традиції і ніколи не 

забувать  свою автентичність.  

   За основу дослідження  

візьмемо особливості української 

діаспори в Канаді.  

Канада- територіально не є 

європейською  державою, але      

ментально вона тісно пов`язана з європейським    

процессом. Член міжнародної Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі, у якій на даний час проживає 1млн. 200 тис. 

українців. Чому така велика кількість наших співвітчизників  опинилась у цій 

заокеанській  країні? 

1872 рік. Канаді катастрофічно не 

вистачало робочих рук. Величезні 

території  другої за площею країни світу 

залишалися безлюдними. Аби заохотити 

мігрантів, Канада обіцяла кожному 

земельний наділ у 64 гектари. 

Безкоштовно! Єдина вимога – оплатити квиток на корабель. І у 1891 році до 
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канадського Монреаля прибуло перше судно з двома українськими 

переселенцями, вихідцями з Івано-Франківщини.  

У Канаді на українських переселенців чекали важкі часи. Замість 

обіцяного чорнозему вони отримували величезні шматки землі у заболоченій  

місцевості. Руками наших переселенців будувалася канадська залізниця, 

добувалося вугілля, освоювалися 

мільйони гектарів орних земель.. Це була 

перша хвиля  еміграції. До початку 

Першої світової війни кількість українців 

у Канаді сягнула 170 тисяч.  

Друга хвиля еміграції українців до 

Канади відбувалася у період між двома 

світовими війнами. Це була вже не 

трудова, а політична міграція. Утікали за океан через несприйняття радянської 

влади. Після Другої світової війни до них приєднувалися  як втікачі від 

радянських військ, так і остарбайтери – молоді хлопці та дівчата, яких 

нацистський режим силоміць вивіз з України для примусових робіт. 

Третя хвиля еміграції відбулася після розпаду Радянського Союзу, коли 

люди змогли вільно залишати свою країну. Ця хвиля еміграції продовжується й 

досі.  В результаті було створено одне з найбільших об’єднань – Конгрес 

Українців Канади (КУК).есНа чужині українці займали важливі державні 

пости, підкорювали світ кіно, музики, високої моди і технологій, здійснювали 

наукові відкриття і навіть літали в космос, не забуваючи про своє коріння. 

Українська діаспора у Канаді подарувала багато яскравих особистостей: 

Пилип Коновал — канадець українського 

походження, єдиний українець-кавалер Хреста 

Вікторії, найвищої та найпочеснішої нагороди за 

мужність перед лицем ворога, якою можуть бути 

нагороджені військовики з країн, підлеглих 

Британській короні.  
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Роберта Лінн Бондар — перша 

канадська жінка, що побувала в космосі. 

Походить із родини українських емігрантів з 

міста Городенка, що на Івано-Франківщині. 

Розмовляє українською. Закінчила Університет 

Ґвелф та є доктором наук Університету Торонто 

(написала дисертацію з медицини).  

Пані Бондар є не тільки науковцем у галузі неврології, вона ще й освоїла 

управління літаком, оскільки на певному етапі свого життя вирішила опанувати 

ще одну професію - астронавта. Роберта Лінн стала першою канадкою, яка 

здійснила політ у космос. Бондар є володаркою багатьох урядових нагород, 

почесним доктором більш ніж двадцяти університетів США й Канади.  

Петро Дмитрович Яцик - канадський 

підприємець українського походження, меценат і 

філантроп, відомий своїм вагомим вкладом у 

фінансування українознавства на Заході та в Україні. 

Народився у селі Верхнє Синьовидне на Львівщині. 

Найбільш відомим проектом, профінансованим 

Яциком, стало видання англійською мовою «Історії 

України-Русі» М. Грушевського. На переклад і друк цієї монументальної праці, 

меценат пожертвував 15 млн. дол. Заснував Міжнародний благодійний фонд 

“Ліга українських меценатів” і був його почесним президентом.  

Юджин (Євген) Мельник. Його  батьки 

родом з буковинських Чернівців потрапили 

до Канади в середині 40-х років. Юджин 

продовжив справу свого батька  - медика, після 

смерті якого почав працювати в рекламі 

фармацевтичної продукції. 1989 року заснував 

фармацевтичну компанію, що займалась розробкою та дослідженням нових 

медичних препаратів. Юджин написав перший зручний та систематизований 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
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довідник лікарських засобів, який згодом набув значної популярності. На 

виручені кошти юнак придбав фірму, що виробляла ліки. Зараз «Біоваль 

корпорейшн» одна з найбільших медичних компаній країни, щорічний оборот 

якої сягає двох мільярдів доларів. Успішний бізнесмен, також володіє хокейним 

клубом. 

Кетрін Винник  

Канадська теле- та кіноакторка. Має 

українське коріння. Народилася в Торонто. 

Справжнє ім’я і прізвище — Катерина Анна 

Винницька. Вона вільно володіє українською 

мовою. Започаткувала власну школу 

тхеквондо. Є срібною призеркою  цього єдиноборства. Пані Кетрін вірить, що 

російська агресія в Україні завершиться перемогою нашої держави, і в країні 

запанують демократичні цінності. 

Василь Курилик  

Твори канадського художника українського 

походження входять до колекцій картинних галерей 

Канади та США. Батько майбутнього художника — 

Дмитро Курилик був вихідцем із Буковини та емігрував 

до Канади у 1924 р.  

За своє надто коротке життя художнику двічі 

вдалося відвідати батьківщину. Подарував Україні один із своїх творів — "Дух 

Шевченка в Канаді". Картина зберігається у фондах Національного музею 

Тараса Шевченка. 

Богдан Гаврилишин 

 Український, канадський, швейцарський 

економіст, громадський діяч, меценат. 

Народився у  1926 році у  містечку Коропець 

Бучацького повіту  Тернопільського воєводства 

Польської Республіки. З вересня 1941 року навчався у Чортківській гімназії.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%C2%BB_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2)
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Гаврилишин консультував перших осіб держави: був радником 

президентів, голів Верховної Ради та прем'єр-міністрів. 

Створив Міжнародний центр перспективних 

досліджень, Міжнародний інститут менеджменту в 

Україні. Став співзасновником відомого Всесвітнього 

економічного форуму. Консультував міжнародні 

компанії-гіганти: General Electric,  Unilever, Phillips. 

 В. Грецькі.  Канадський хокеїст.  Мати В. 

Грецькі - польська українка, бабуся народилася в с.Підгайці на Тернопільщині.  

Встановив 61 рекорд і став людиною, яка змусила увесь світ закохатись у 

хокей. Про бабусю Грецкі розповів у вересні 2014-му році на гала-вечері у 

Торонто. Тоді наша діаспора збирала кошти для відправлення 25 лікарів в 

Україну для лікування солдатів, поранених в АТО. А далі разом із прем’єр-

міністром Канади Стівеном Харпером він засудив політику Путіна і заявив про 

повну підтримку України в боротьбі проти російської агресії. 

Люди,  імена яких було згадано  в  матеріалах доповіді, творять світову 

історію, завдяки наполегливій праці вони  зуміли стати успішними у нашій 

країніта за її межами.  Героїчними вчинками, щирими душами і своїм життям 

надихають нас на нові звершення та досягнення. 

 Ми  гордимося тим, що вони  по духу залишаться українцями...  

 

http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/c39bc1892c81db80/
http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/c39bc1892c81db80/
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Інна Скорець  
Чортківський державний медичний коледж 

 

 

Керівники роботи: Паньків С.В., 
Полутренко М.П. 

 

 

Замки Тернопільщини 

 

Тернопільщина славиться своєю історичною спадщиною, яка по собі 

залишила шедеври архітектури – казкові замки, величні палаци та непорушні 

фортеці. До слова,  у нашому краї  збереглося найбільше  стародавніх та колись 

красивих  замків. Цікаво знати, що українське туристичне видання «Ukraine is» 

опублікувало ТОП-5 найкрасивіших маленьких міст нашої країни. До цього 

списку увійшло і  місто Чортків.  Тут дійсно є на що подивитись. Багато 

туристів приїжджають сюди, щоб відчути дух старовини.   З цього приводу ми 

провели соціологічне дослідження студентів нашого коледжу. Як виявилося, 

більшість з них мало що знають про замок у Чорткові. Тому  пропонуємо вам 

зазирнути в мури історії та підвали легенд і  здійснити віртуальну мандрівку до 

Чортківського замку. Саме  з нього почалась історія нашого міста.  

 

В далекому  XV столітті неподалік річки Серет було споруджено 

дерев'яну фортецю. Вибір місця розташування біля високої гори був вкрай 
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невдалий, адже навіть камінь, кинутий з високої гори, досягав середини 

замкового подвір’я, а що казати про серйозніші види зброї. Недивно, що 

твердиня часто здавалася на милість переможця.  

 

Вважається, що свою назву замок отримав саме завдяки першому 

володарю  Єжи Чартковскі, який зміцнив та розбудував його. Це дозволило 

королю Сигізмунду І у 1522 році піднести село до ранґу міста та надати йому 

Маґдебурзьке право.  

Пізніше місто разом із замком переходить у власність подільського 

воєводи Яна Сенявського. У 1597 році в Чорткові з'являються нові власники - 

родина Гольських, які розпочинають будівництво нового мурованого замку на 

місці дерев'яного. Матеріалом для будівництва було вибрано місцевий піщаник. 

По кутах було зведено високі сторожові вежі. Товщина стін сягала до двох 

метрів, а висота від шести до дванадцяти метрів.  Гольський збудував у 

затишному дворику замку пишний палац у стилі ренесансу із яскравими 

галереями та високими стінами. На нижньому поверсі знаходилися 

господарські приміщення. Цікаво, що вхід до кімнат пролягав обов’язково 

через нижній поверх, звідки сходами через галерею можна було потрапити на 

житловий поверх. Широкі зали  палацу були вміло декоровані фресками на 

світську тематику.   
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У 1618 році Чортків переходить у власність Стефана Потоцького, який 

проводить реконструкцію замку. Це дуже позначилось на стилістиці та 

інтер’єрі приміщень. Потоцькі були не байдужі до розкоші та красивих 

коштовних речей, тому намагалися заповнити приміщення усім, що на їх 

думку, було величним і багатим.  

Замок захоплювали загони Максима Кривоноса, турецькі війська 

Магомета та війська Андрія Потоцького.Оскільки напади були дуже частими, 

будівля перебувала у стані постійного ремонту. Офіційно Чортків повернувся 

до складу Речі Посполитої у 1699 році.  

Після Потоцьких замком володіла родина Садовських. У ХVІІІ столітті 

він вже  втратив своє оборонне значення і його було перебудовано під 

резиденцію. Саме в той час з'явилась відкрита тераса і галерея з зовнішнього 

боку замку. 

Садовські здають свою резиденцію  в оренду австрійській владі, яка 

спочатку розмістила тут військових, потім приміщення використовувались як 

купецькі склади. Пізніше замок  використувався як в'язницю для заарештованих 

польських повстанців.  

Наприкінці ХІХ століття останній власник замку Гієронім Садовський 

передав його жіночому монастирю сестер-кармеліток.   
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Стіни стародавнього замку  зберігають історії  життя цілих поколінь   

Вони бачили вони століття воєн, десятки династій, безліч інтриг, смертей і 

народжень. Кожен господар залишав тут свій кривавий слід, після чого в даний 

час розваленими коридорами блукають примари… Існує легенда, в якій 

йдеться, що давним-давно в стінах Чортківського замку були замуровані 

заживо шляхтич і чернець.  

Одна жінка  щоночі бачила страшний сон. З нею розмовляв покійний 

чоловік, який благав її знайти в одній зі стін Чортківського замку його тіло. 

Привид хотів, щоб його тіло поховали за всіма релігійними звичаями. Спочатку 

всі вважали жінку божевільною, але коли до неї прислухалися, то були 

шоковані. В одній стіні насправді виявили скелет чоловіка. Після досліджень 

виявилося, що це святий Теофіл, якого було заживо замуровано турками. 

Легенди, містика .. Але те, в якому стані зараз ця безцінна історична 

місцевість, не залишає сумнівів: привиди замку будуть лякати людей ще 

довго… 
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У 2010 році чортківський замок увійшов до складу історико-

архітектурного заповідника "Замки Тернопілля". Це – один із найкраще 

збережених на Тернопіллі (стіни збереглися по всьому периметру і на досить 

значну висоту). Майже повністю збереглися дві з чотирьох колишніх веж, 

значна частина замкового палацу та підземель. Пов'язаний з людськими 

долями, підживлений цікавими легендами сьогодні замок оживає знову та 

запрошує туристів на різні дійства, даруючи відчуття романтики і можливості 

малювати в уяві образи минулого… 

Декілька років поспіль на території замку проводяться музичні фестивалі, 

працює літній кінозал, звідси стартують щорічні велоперегони… Влітку ми 

були свідками театралізованого дійства « Чортківська офензива».  

Сподіваємося, у майбутньому, крім екскурсій та різних розважальних 

програм, які відбуваються зараз у нашому замку, туристів буде приваблювати 

розкішний готельний комплекс. І мандрівники зможуть не лише послухати 

історії та легенди, а й пожити серед вікових стін, милуючись з тераси 

мальовничим  краєвидом міста.  
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Становлення  економічних відносин 

України  та ЄС 

 

 

Завданням нашого дослідження є становлення економічних стосунків 

України до європейських структур. Відносини Україна - ЄС  - це двосторонні 

відносини  у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки, культури 

тощо. Європейський Союз є політичним, економічним і культурним 

об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 28 європейських 

держав з населенням понад 507 млн. осіб. Європейський вибір України є 

природнім та цілком закономірним. 

Такий вибір можна пояснити декількома факторами: 

По-перше, це географічна та цивілізаційна близькість між Україною та 

Європою. Якою б не була банальною ця істина, але українці були, є і завжди 

будуть європейцями. Важко не погодитись із думкою Л.Д. Кучми під час його 

виступу в Берліні 5 липня 1995р, що "Україні не треба нікуди прямувати. Вона 

була, є і лишається там, де їй визначено історією і географією." 

По-друге, історична традиція співпраці українців із іншими європейськими 

народами (Київська Русь IX-XIII ст., козацька Україна XV –XVII ст. та ін.) 

По-третє, ймовірна нова  "загроза зі Сходу" і, одночасно,  "ідея повернення 

в Європу", що охопила посткомуністичні держави Центральної та Східної 

Європи наприкінці 80-х - початку 90-х рр, виявилися каталізаторами процесу 

зближення Києва та Брюсселя. Цей фактор змусив спрямувати русло 

зовнішньої політики України із "дружніх обіймів Москви" в бік більш 
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стриманих центрів європейської інтеграції: Брюсселя, Страсбурга і 

Люксембурга. 

По-четверте, –  це " євростандарти " економічного процвітання, політичної 

стабільності, соціального благополуччя, демократії та особистої свободи 

громадянина. На фоні економічної кризи, корупції, організованої злочинності, 

політичної нестабільності і зубожіння основної маси народу України, 

"євростандарти" виступають більше ніж привабливими взірцями для наших 

співвітчизників і стимулами подальшої інтеграції України. 

Наша держава, реформуючи свою економіку та законодавство і беручи 

широкомасштабну участь у загальноєвропейських справах вже найближчим 

часом спроможна заявити про себе як про потужну європейську країну і, 

можливо, вступ України до ЄС не буде нам здаватись занадто віддаленим у часі 

або навіть чимось нереальним. 

Хотілося б зупинитись на еволюції взаємовідносин України з ЄС, і дати 

своє бачення перспектив. 

Вже 2 грудня 1991 року, міністрами закордонних справ країн - членів ЄС, 

була прийнята "Декларація ЄС по Україні", в якій країни-учасники схвалили 

волевиявлення народу України на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 

року. В тому ж році ЄС затвердив програму Технічної Допомоги країнам СНД і 

макрофінансову підтримку для реформування економіки та законодавства і 

розвитку демократичного суспільства республік колишнього СРСР. 

З жовтня 1993 року в Києві почав діяти Комітет по співпраці між Україною 

та ЄС, на зразок тих, що існують в асоційованих країнах ЄС. 

Безумовно, найважливішою подією у відносинах України та ЄС було 

підписання Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною 

(УПС). Цей документ, підписаний 14 червня 1994 року в Брюсселі 

представниками обох сторін, заклав стабільний політичний, економічний і 

культурний діалог між країнами ЄС, з одного боку, та Україною, з іншого. 

Згідно ст. 85 та ст. 90-92 були затверджені Рада Співпраці та Парламентська 

Комісія Співпраці, які складаються з українських та європейських депутатів. 
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До речі, Україна була першою республікою колишнього СРСР, яка 

підписала таку Угоду. Угода передбачає систему регулярних консультацій на 

різних рівнях, створюючи основи для стабільного політичного діалогу     

Україна - ЄС. 

 

Слід зазначити, що 

Верховна Рада України 

ратифікувала цю Угоду вже в 

листопаді 1994 року, а країни ЄС  

лише в лютому 1998 року. Із 

лютого 1996 року діяла 

Тимчасова Угода з торгівлі між 

двома сторонами, яка припинила 

свою дію 1 березня 1998 року із 

вступом в силу Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. 

Із вступом у дію цього важливого документу для України, в разі використання 

всіх сприятливих положень Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС та 

дотримання обраного курсу зовнішньої політики, відкривається перспектива 

асоційованого партнера ЄС в майбутньому. В тому ж 1994 році ЄС прийняв ще 

один важливий документ: "Спільна позиція щодо України", який визначив 

основні напрямки взаємодії Євросоюзу із нашою країною. 

20 грудня 1996 року "План дій ЄС стосовно України" був прийнятий в 

Брюсселі. Згідно цього Плану, Україна до 1999 року отримала 700 млн. $ US. 

Євросоюз пообіцяв також додаткові кошти на закриття ЧАЕС. 

У березні 1997р. в Києві був відкритий Документаційний Центр ЄС. Одне 

із завдань цього Центру - сприяти реформуванню українського законодавства 

відповідно до європейських стандартів. Одним із прикладів є впровадження в 

дію Постанови Кабміну України. Таким чином вже можна відчути 

"присутність" ЄС в нашій державі. 
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5 вересня 1997 року в Києві відбувся Перший Саміт Україна - ЄС, на якому 

дві сторони підтвердили свої наміри щодо подальшої співпраці та наголосили 

на якнайшвидшій ратифікації угоди партнерства та співробітництва  між 

Україною та Євросоюзом. 

Кульмінацією відносин між Україною та Євросоюзом і перспектив їх 

подальшого розвитку став Другий Саміт Україна - Європейський Союз, що 

відбувся 16 жовтня 1998 року в столиці Австрії м. Відні. За результатами 

Саміту, у спільному комюніке для преси, сьогоднішній стан двосторонніх 

відносин між Україною та ЄС було охарактеризовано як "унікальне і 

стратегічне партнерство." 

Без сумніву, Європа готова до співпраці із Україною. Водночас і Україна 

бачить своє майбутнє в об'єднаній Європі. Україна для ЄС виступає 

стратегічним партнером, перш за все внаслідок спільних сфер інтересів: 

безпека та мир на континенті, економічна співпраця, культурні зв'язки та ін. 

Про це свідчать проаналізовані конструктивні кроки двосторонньої співпраці. 

Отже, розглянувши найважливіші аспекти діалогу Україна - ЄС в 1991-

1999 рр, слід зазначити, що не дивлячись на значні проблеми і недоліки 

двосторонніх відносин, можна зробити висновок, що досягнуто вже немало. 

Водночас, в першу чергу Україні слід ще багато попрацювати для вирішення 

своїх внутрішніх проблем, продовження курсу реформ і подальшої інтеграції в 

Європу. Подальші темпи процесу інтеграції України до європейських структур 

в руках народу України, його бажанні та праці. 

На основі взаємовідносин між Україною та ЄС була підписана угода про 

партнерство та співробітництво, яка набула чинності в 1998 році. В 

майбутньому мала здійснюватись співпраця на політичній, торговельно-

економічній та гуманітарній основі. Україна також є учасницею ініціативи 

"Східне партнерство", саміт якої відбувся в Празі 2009 року. 

Україна чітко визначила своєю метою стати повноцінним членом 

Європейського Союзу. В 2005 році Європапламент прийняв фактично 
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одноголосне рішення про бажання ЄС щодо зближення позицій з Україною і 

перспективою подальшого членства. 

Що дала українській економіці угода з ЄС та на що ще слід 

розраховувати? 

1 вересня в повному обсязі набула чинності Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС. 

Положення Угоди, які запрацювали 1 вересня 2017 року - це частини 

розділів, що стосуються економічного співробітництва, соціальної політики, 

трудового законодавства, гендерної рівності, здоров’я та безпеки праці, а також 

громадського здоров'я. 

Набуття чинності цією Угодою надасть поштовху для співпраці в сфері 

зовнішньої політики та політики безпеки, юстиції, оподаткування, управління 

державними фінансами, науки та технології, освіти та цифрових технологій. 

Нагадаємо, економічну частину угоди підписали ще в червні 2014 року. 

Остаточно ж  Європейський Союз завершив ратифікацію Угоди 11 липня 2017 

року. 

З 1 січня 2016 року в нас функціонує поглиблена та всеохоплююча зона 

вільної торгівлі з Євросоюзом. 

То що вже дала Угода з ЄС українській економіці та на що ще можна 

розраховувати. 

 Петро Олексійович Порошенко заявив, що відбулася історична зміна 

географічної структури українського експорту на користь збільшення його 

обсягів до країн ЄС. За словами  Петра Порошенка, майже 40 % торгівлі 

припадає саме на Європейський Союз. Президент Петро Порошенко 

прокоментував набуття 1 вересня Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 

своїй сторінці у Facebook, написавши, що «1 вересня 2017 року, день, який 

назавжди увійде в історію нашої сильної та незалежної України».  

З повідомленням  Петра Порошенка, за останні півроку, року зовнішня 

торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22 %.  
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Володимир  Гройсман назвав набуття чинності Угоди про асоціацію новою 

віхою шляху до ЄС «З 1 січня 2016 року у нас функціонує поглиблена та 

всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом. За 6 місяців цього року 

зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 

22%. Майже 40 % нашої торгівлі припадає саме на Європейський Союз», - 

написав президент, додавши, що «Відбулася історична зміна географічної 

структури українського експорту на користь збільшення його обсягів до країн 

ЄС. Це вже незворотні процеси інтеграції української економіки до ринку 

Євросоюзу». 

На ЄС припадає 41,1% нашої 
торгівлі  

Цей показник визначається від 

загального обсягу зовнішньої торгівлі 

товарами. 

Лише за останні півроку зовнішня 

торгівля товарами та послугами України з 

країнами ЄС зросла на 22 % порівняно за 

періодом 2016 року. За цей період нам  

вдалось заробити від торгівлі $9,4 млрд. 

Такі дані наводить в себе на сторінці  прем’єр - міністр Володимир Гройсман. 

Це зробило Європейський Союз нашим головним торгівельним партнером. 

Найбільше  наших  товарів купують в Польщі, Італії та Нідерландах.  
Згідно з даними Державної служби статистики, найбільшим покупцем 

українських товарів у ЄС залишається Польща – експорт до цієї країни зріс на 

25,9%, до $1,25 млрд. На другому місці – Італія (+27,3%, до $1,18 млрд). 

До європейського топ-3 також увійшли Нідерланди (+48,5%, до $0,77 

млрд), посунувши Німеччину (+5,3%, до $0,72 млрд). 

А темпи зростання експорту за перше півріччя 2017 року в порівнянні з 

минулорічними показниками найбільшими виявилися у Бельгію (на 74,8%), 

Литву (на 67,6%), Велику Британію (на 61,8%) та Австрію (на 55%). 
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Скорочення експорту серед країн ЄС помічено лише у Франції (-4,7%) та 

Болгарії (-5,5%). 

Продаємо здебільшого сировину  

Найбільше в країни ЄС за перше півріччя 2017 року ми продали чорних 

металів ($1,47 млрд), зернових культур ($1,1 млрд), електричних машин ($ 957 

млн), жирів та олій ($ 783 млн). 

Як бачимо лідерами продажів є сировинна продукція - метало- та 

аргопродукти. Єдиним винятком у цьому списку є експорт електротехнічної 

продукції. Його основу становить продаж автомобільного проводу — 60%. 

Цим завдячуємо європейським автомобільним підприємствам, які відкрили 

заводи в кількох містах західної України. Та, на жаль, у виробництві проводу 

багато ручної роботи та невисокі зарплати. 

Вироблена електротехнічна продукція експортується   переважно до 

Угорщини. 

Кукурудза, феросплави та залізні руди - лідери зростання  

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, саме 

експорт цих трьох категорії товарів за перше півріччя 2017 року до країн ЄС 

найбільше зріс в порівнянні аналогічними показниками минулого року. 

Так, експорт руди та концентратів залізних вдалося наростити на 97% – а 

це додаткові $365,9 млн. На феросплавах вдалося заробити 121,3 млн, 

збільшивши експорт на 66,8%. 

Кукурудзи за  6 місяців 2017 року ми продали в ЄС на 54,3 % більше, аніж 

за перше півріччя минулого року, заробивши ще $344 млн. 

Третину обсягів торгівлі з ЄС 
складають послуги  

 За даними Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, країни ЄС від 

загального обсягу торгівлі послуг України 

отримують 34,5%. Це також найбільша 

частка серед наших партнерів за обсягами торгівлі послугами. 
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     За січень-червень 2017 року експорт послуг до Європейського Союзу 

зріс на 6,4%, а це $1,5 млрд. 

     Найбільше за останнє півріччя зросли відповідно до аналогічних 

показників 2016 року транспортні послуги, послуги переробки матеріальних 

ресурсів, послуги у сфері комунікації та ІТ-сфері, ділові послуги та послуги з 

ремонту й технічного обслуговування. 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в другому кварталі - 2018 зріс 

на 3,6%  порівняно з другим кварталом 2017 року через зростання експорту. 

Про це повідомив український Держстат. 

"Одним з факторів зростання стало зростання товарного експорту. За 

перше півріччя зростання цього показника становило 12,7% порівняно з 

аналогічним показником минулого року. Експорт послуг з України зріс на 

5,7%. Позитивне сальдо торгівлі послугами за перше півріччя становило 2,86 

млрд доларів", – пояснили в Держстаті. 

Втім, в цілому експорт товарів і послуг з України збільшився на 11,1%, що 

менше, ніж зростання імпорту – "плюс" 13,5%. При цьому дефіцит торгового 

балансу України зріс у 13 разів. Платіжний баланс України за січень-червень 

2018 року зведений з профіцитом 307 млн доларів. Щоправда, це в 3,4 раза 

нижче профіциту за аналогічний період 2017 року. 

У міжнародному валютному фонді  очікують, що 2018 року дефіцит 

платіжного балансу України становитиме 3,7% ВВП замість запланованих 3% 

(приблизно на 15 млрд грн), а 2019 року він становитиме 3,5%. 

Українці ще не навчилися використовувати всі квоти  

В межах Асоціації між Україною та ЄС впроваджена Зона вільної торгівлі, 

яка передбачає надання квот для українських виробників. Квота — це умовний 

обсяг продукції, який українські аграрії можуть експортувати до ЄС без 

оподаткування митними платежами. Угода про зону вільної торгівлі України з 

ЄС набула чинності 1 січня 2016 року. 

Але, за словами Наталії Микольської, заступника міністра економічного 

розвитку і торгівлі України, досі є квоти, які українські підприємства не 
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використовують, бо не пройшли відповідної сертифікації (наприклад, 

яловичична), або використовують частково. 

Чекаємо на додаткові торгівельні преференції  
У 2018 році  на лібералізацію імпорту до країн ЄС можуть розраховувати 

українські виробники взуття, добрив, мідних та алюмінієвих виробів, 

електронної апаратури для відтворення зображень, пігментів та препаратів на 

основі діоксиду титану. 

 У цьому році ми розраховуємо на нульову тарифну ставку при експорті до 

ЄС  меду, виноградного  соку , кукурудзи  (в тому числі борошна та гранули), 

ячмінну крупу та борошно з неї, оброблені томати, пшеницю та борошно з неї. 

Щоправда, для безмитного експорту існують обмеження за вагою. 

Додаткові торгівельні преференції для виробників вище перелічених 

товарів діють протягом трьох років. 

Отже, дослідивши  становлення економічних стосунків України до 

європейських структур, ми можемо зробити висновок: без сумніву, Європа 

готова до співпраці із Україною. Водночас і Україна бачить своє майбутнє в 

об'єднанній Європі. Україна для ЄС виступає стратегічним партнером, 

внаслідок спільних сфер інтересів, економічної  співпраці, культурних зв'язків. 

Україна  рухається вперед, зовнішня торгівля зростає, що й зумовлює 

подальший розвиток  нашої держави. 
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Варвара Іщук 

Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського 

 

 

Керівник роботи: Драбчук О.П. 
 

 

Входження  сучасної української літератури  
в загальноєвропейський контекст 

 

 

...В усіх книжках говориться про  інші книжки... 

                                                        будь-яка історія переповідає історію, 

яка вже  переповідана... 

У. Еко 

Постановка проблеми. Українська література межі XX і XXI століть 

дуже цікава й неоднозначна: оригінальна і традиційна, лірична й епатажна, 

акцентована на змісті й формалістська. Ця література твориться саме тепер, і 

ми, певним чином, є свідками її народження. 

Нове покоління письменників і поетів прагне подивитися на навколишній 

світ по-новому, а не під кутом методу “соцреалізму”. У літературі почали 

з’являтись нові теми, зрештою змінився і підхід до слова. Говорячи про 

українську літературу кінця XX ст., традиційно наголошують на світоглядно-

мистецькому напрямі, що прийшов на зміну модернізмові, – постмодернізму як 

основному художньому напряму літератури 90-х р. XX ст. Відносно 

постмодернізму і досі не припиняються дискусії, більшість дослідників вважає, 

що український постмодернізм зародився у 1980-х рр. і пов’язаний з іменами 

Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака.  

Мета дослідження. Визначення теорії сучасної літератури, 

стимулювання молоді, яка займає активну громадянську позицію, приймати 

участь в обговоренні актуальних проблем сучасної української літератури. 



 71 

Виклад основного матеріалу. У творчості молодих літераторів 

постмодерн стає чи не найвизначнішим стилем. Характерні зразки цього стилю 

в нашому “молодому” письменстві 1990 – 2000-х: романи Ю. Андруховича 

“Московіада” та “Перверзія”, О. Забужко “Польові дослідження з українського 

сексу”, Ю. Іздрика “Острів КРК” тощо. 

До визначальних рис постмодернізму слід віднести поєднання різних 

стильових тенденцій, частково опозиційність, універсальність проблематики, 

позачасовість і позапросторовість зображення, епатажність, зміну функцій 

автора та героїв, прагнення поєднати істини різних культур; іронічність, 

пародійність тощо. Основними ознаками постмодерного дискурсу є 

екзистенція, рефлексія, відкритість, гра, карнавал, художній твір як відверта гра 

цитатами, ремінісценціями, алюзіями зі світового письменства. 

Авангардизм – термін на означення так званих “лівих течій” у мистецтві. 

Авангардизм виникає у кризові періоди історії мистецтва, коли певний 

напрямок або стиль існують за рахунок інерції, тиражуючи вчорашні творчі 

здобутки, перетворені на кліше. Однак сам авангардизм не спроможний до 

створення незабутніх художніх цінностей, оскільки він не має свого коріння. 

У сучасних умовах авангардизм набув вигляду неоавангарду. Відчуваючи 

відразу до стереотипів літератури періоду соцреалізму, він спромігся розкрити 

потворні, нежиттєздатні її аспекти, очевидну творчу безплідність. Авангардизм 

відродився в українській літературі в кінці 1980 – на початку 1990-х рр. Його 

представниками є: літературні  угрупування “Бу-Ба-Бу”, “Пропала грамота”, 

“ЛуГоСад”. 

«Бу-Ба-Бу» 

1985 року у Львові Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор 

Неборак заснували літературне угрупування, яке назвали “Бу-Ба-Бу”. Віктор 

Неборак у своїй книжці «Введення у “Бу-Ба-Бу”» (Л. : Піраміда, 2003), дає 

пояснення, що звукосполучення бу-ба-бу виникло як своєрідне 

складноскорочення слів бурлеск, балаган, буфонада і з того часу обростає 

новими значеннями. Основоположники літературного угрупування пояснюють, 
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що бу-ба-бу – це стиль художньої літератури, де немає обмежень. Бубабісти 

вважають, що і політика, і економіка, і мистецтво можуть стати об’єктом 

естетичних зацікавлень, бо це є наше життя. Період найактивнішої діяльності 

Бу-Ба-Бу  (23 концертні поетичні вечори) припав на 1987-1991рр. Апофеозом 

став фестиваль “Ви-вих-92”, коли головну фестивальну акцію склали чотири 

постановки поезоопери Бу-Ба-Бу “Крайслер Імперіал”. В 1995 році у 

львівському видавництві “Каменяр” вийшла книга “Бу-Ба-Бу”. 

«Пропала грамота» 

Літературне угрупування трьох київських поетів: Юрка Позаяка, Віктора 

Недоступа та Семена Либоня. Існувало в кінці 80-х – на початку 90-х рр. 

“Пропала грамота” була заявлена як авангардний проект. У 1991 р. вийшла 

книга з однойменною назвою. Книга “пропалограмотіїв” мала шалений успіх і 

колосальний резонанс. 

«ЛуГоСад» 

Поетичний гурт, заснований у 1984 р. львівськими поетами Іваном 

Лучуком, Назаром Гончаром, Романом Садловським.   У 1986 р. вони видали 

альманах ЛуГоСад I і ЛуГоСад II, а також збірки Н. Гончара “Усміхнений 

Елегіон” та Р. Садловського “Антологія”. “Методологічна основа” творчості 

ЛуГоСаду – теорія поетичного ар’єргарду.  У лютому 1994 р. відбулася 

академічна наукова конференція “Літературний ар’єргард”, присвячена 10-

літтю ЛуГоСаду (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ). Окремі 

вірші лугосадівців перекладені німецькою, польською, білоруською, 

словацькою, болгарською, англійською, італійською мовами. До 15-річчя гурту 

готується тритомник ЛуГоСаду. 

Утворення Асоціації українських письменників (АУП) 
Ідея утворення Асоціації українських письменників (АУП) виникла під 

час роботи III з’їзду Спілки письменників України в жовтні 1996 р. Літератори, 

незгодні з творчими та організаційними принципами й традиціями, 

«совєцького», як вони вважали, об’єднання письменників, подали заяви про 

вихід із СПУ. 
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 Асоціація утворена 6-8 березня 1997 р. на установчих зборах АУП (118 

учасників). До складу АУП увійшли, зокрема: Юрій Андрухович, Наталка 

Білоцерківець, Юрій Винничук, Василь Герасим’юк, Павло Гірник, Василь 

Голобородько, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Олександр Ірванець, Анатолій 

Кичинський, Дмитро Кремінь, Олександр Кривенко, Мирослав Лазарук, Іван 

Лучук, Іван Малкович, В’ячеслав Медвідь, Петро Мідянка, Володимир 

Моренець, Костянтин Москалець, Віктор Неборак, Борис Нечерда, Юрко 

Покальчук, Василь Портяк, Ігор Римарук, Микола Рябчук, Дмитро Стус, 

Людмила Таран, Тарас Федюк та інші.  

Організація АУП має за мету подолання структурно-ідеологічного 

змертвіння в письменницькому середовищі України, що виникло через 

неспроможність керівництва СПУ реформувати структуру та концептуальні 

засади Спілки письменників до рівня відповідності вимогам сучасної ситуації 

(як соціальної, так і світоглядної). 

 Першим президентом АУП було обрано Юрія Покальчука, віце-

президентами Володимира Моренця, Юрія Андруховича, Ігоря Римарука й 

Тараса Федюка.  

13 листопада 1997 р. Міністерством юстиції України було зареєстровано 

Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація українських письменників». 

 Протягом перших двох років Асоціація провела низку широких 

презентаційних заходів: у Львові — «Наші в місті», «Вогні великого міста», в 

Одесі фестиваль сучасного українського мистецтва «Південний хрест», 

АУПівські фестивалі відбулися в Києві, Харкові, Чернівцях, Кіровограді. 

 Протягом 4 років АУПівці тричі ставали лауреатами Національної премії 

ім. Т. Г. Шевченка.  

19 квітня 2001 р. Асоціація набула статусу Всеукраїнської творчої спілки.  

На сьогодні членами Асоціації є 158 письменників, що працюють у 17 

регіональних організаціях України.  

Входження української літератури у світ європейської культури особливо 

помітне в останні десятиріччя XIX ст. 
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Михайло Драгоманов закликав перекладати українською мовою книжки 

західноєвропейських авторів, зокрема таких французьких реалістів, як Жорж 

Санд, Густав Фло-бер, Еміль Золя. Ці настанови здійснюють українські 

перекладачі: так, Володимир Самійленко інтерпретує «Тартюфа» Мольєра, 

«Одруження Фігаро» Бомарше, поезії Беранже; Павло Грабовський, 

перебуваючи у сибірському засланні, також зробив дуже багато у донесенні 

французької поезії до українського читача. Іван Франко перекладає твори Еміля 

Золя, популяризує його. 

У 70-х роках українська культура наближається до англійської 

інтелігенції. Завдяки ініціативам Михайла Драгоманова в Англії поширюється 

інформація про діяльність українських народознавців Панька Куліша, Павла 

Чубинського, Івана Рудченка. В англійських журналах з'являються статті про 

Тараса Шевченка, про значення творчості геніального поета для України. 

Упродовж тривалого часу Україна та її культура були майже невідомими 

в Італії. Тут прорив здійснює Михайло Драгоманов, надрукувавши у 1873 р. в 

італійському журналі статтю «Український літературний рух у Росії і в 

Галичині (1798 — 1872)». А незабаром на всю Європу пролунало слово 

Михайла Драгоманова, виголошене на Паризькому літературному конгресі 

1878 р., про переслідування українського письменства в Російській імперії. Ця 

французькомовна доповідь була перекладена італійською, іспанською, 

німецькою, сербською мовами і, звичайно, схарактеризувала той трагічний 

стан, який переживала українська література, привернула до нього увагу 

європейської громадськості. 

Вихід нової української літератури на європейські об-шири найяскравіше 

простежується в багатогранній діяльності Івана Франка. Літературна творчість 

великого Каменяра — це ціла епоха в духовному житті українців, у розвитку 

нашої національної культури і науки. Його поезія, проза, драматургія увібрали 

найкращі досягнення всесвітньої літератури, синтезували 

найважливіші здобутки у духовному розвитку людства в світлі художніх 

завдань і вимог часу.  
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Завдяки титанічним зусиллям Франка як ученого-гуманітарія здобутки 

українського письменства були глибоко узагальнені й донесені до європейської 

громадськості. 

 Піднесенню нашого художнього слова на новий рівень сприяло й те, що 

в останні десятиріччя XIX ст. висунулася група молодих письменників, 

«вихованих» на взірцях найновішої європейської літератури» (Іван Франко), які 

звернули увагу на глибоке дослідження душі людини. Франко схарактеризував 

новітню белетристику як «незвичайно тонку філігранову роботу», визначив її 

характерні особливості. Саме цими якостями (мелодійність слова, ритмічність в 

організації художнього матеріалу, лаконічність викладу) творчість Ольги 

Кобилянської, Василя Стефаника, Марка Черемшини, Михайла Коцюбинського 

сягнула вершин європейської психологічної прози. 

Одне слово, на грані XIX і XX століть українська література стала 

відомою в Європі. Про широчінь ознайомлення з її здобутками говорити ще не 

можна, і все ж наше слово входило в європейський літературний процес. А 

художнє новаторство, перші вияви якого стали помітними наприкінці XIX ст., 

голосно заявить про себе в наступному віці. 

Висновки. Українське відродження, незважаючи на свою трагічну долю, 

ніколи не було стертим з народної пам’яті. У XX та на початку XI cт. воно ще 

не раз піднімало з колін нові покоління митців, сприяло новому піднесенню 

української культури. 

Нажаль, сьогодні не кожна бібліотека має в своїх  фондах достатньо 

творів сучасних українських письменників. Ця література може подобатись чи 

не подобатись. Проте вона є. Щоб існування літератури було повним, її треба 

читати, про неї треба говорити й писати. Тому джерелами ознайомлення з нею 

можуть стати часописи “Сучасність”, “Київ”, “Березіль”, “Дніпро”, “Україна”, 

“Вітчизна” та ін. Щоб детальніше познайомитися з сучасним літературним 

процесом України, його напрямами та течіями, можна  скористатися  

літературознавчими матеріалами, що друкуються на сторінках видань 
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“Літературна Україна”, “Дивослово”, “Культура і життя”, “Слово і час”, 

“Українська мова і література в школі”, “Дзеркало тижня” тощо. 

Із розмаїття літературно-художніх видань бібліотекарям слід відібрати 

найцікавіші твори з нової української прози. З метою ознайомлення читачів 

раджу організувати книжкові виставки, бібліографічні огляди книг та 

матеріалів періодики, літературні бесіди, обговорення творів, презентації, 

читацькі конференції. 
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