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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Елена Байрамова
кандидат философских наук,
кафедра гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин,
Дунайский факультет морского и речного транспорта
Киевская государственная академия
водного транспорта имени гетьмана П. Сагайдачного
(Украина)
Глобализация – термин, ставший неотъемлемой частью лексики
наших дней. Глобализационные процессы и тенденции разворачиваются в
рамках современной техногенной цивилизации, где все большую роль
играет наука и произведенные на основе научных знаний технологии.
Наиболее активную политику глобального расширения науки проводят
США, в странах Европейского Союза главной задачей является
формирование
технологического

единой
развития

общеевропейской
в

целях

усиления

политики

научно-

экономического

и

политической мощи стран – членов ЕС.
Перечислим некоторые особенности глобальной научной системы:
• бурный рост объемов доступных для всех публикаций в Интернете на
английском языке – как в формате крупных отраслевых журналов, так
и путем открытого размещения отдельных статей, концепций и
данных;
• постоянное увеличение количества активно участвующих в научном
процессе стран;
• значительный рост числа международных научных коллективов и
количества опубликованных ими статей;
• международное цитирование, составляющее две трети всех ссылок на
научные публикации;
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• выдвижение на первый план грантовых программ международного
сотрудничества в научных исследованиях, таких как European
Research Area1.
Все эти международные составляющие мирового научного процесса
больше не осуществляются на периферии национальных научных систем.
Глобализация научно-технологического развития тесно связана с
глобализацией высшего образования, о чем, к примеру, свидетельствует
опыт научно-технологического развития США. Перед Второй мировой
войной в США сложилась система, нацеленная на распространение
научно-технологических знаний с учетом потребностей быстро растущей
промышленности

страны.

Американские

университеты

готовили

в

больших количествах специалистов, прежде всего для нужд быстро
растущей промышленности страны. Одновременно, с целью кадрового
обеспечения, в США проводилась активная политика по подготовке
научных

работников

в

европейских

университетах,

а

также

по

привлечению европейских ученых к работе в научных учреждениях США.
Это позволило США в послевоенное время быстро догнать Западную
Европу в научно-технологическом развитии. По такому же пути пошла в
послевоенное время Япония, Южная Корея, осуществляя массовую
подготовку в первую очередь технических специалистов, подтягивая
собственную базу науки до мирового уровня.
В последнее время в развитии высшего образования наметились
определенные тенденции. Увеличились масштабы высшего образования,
оно стало носить массовый характер ( в индустриально развитых странах
уровень поступления выпускников средних школ в вузы – 60%, в США и в
Канаде – 80%). Происходит диверсификация высшего образования по
институциональным

формам,

уровням

и

содержанию.

Возрастают

требования к выпускникам вузов, к качеству профессиональных знаний,
уровню

владения

новыми

информационными
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иностранными языками. Также, происходит процесс интернационализации
высшего

образования.

Неуклонно

расширяется

международное

сотрудничество и число студентов, получающих образование за пределами
своей страны, постоянно растет.
К

числу

основных

причин

интернационализации

высшего

образования можно отнести:
1) экономические (глобализация экономики);
2) политические (демократизация мирового сообщества);
3)

идеологические

(расширение

взаимодействия

национальных

культур);
4) академические (интернациональный характер научных знаний,
универсализация научной деятельности);
5) информационные (развитие глобальных информационных сетей).
Нельзя

не

отметить

интернационализации

–

еще

одно

формирование

проявление
общих

процесса

ориентиров

в

образовательной политике проводимой, например, Европейским Союзом.
Активно формируются наднациональные институты (дающие возможность
студентам учиться в разных странах, изучать их язык и культуру),
создается

единая

система

высшего

образования,

обеспечивающая

подготовку специалистов для общеевропейского рынка труда.
Страны

ЕС

пространства,

что

поставили
влечет

задачу
за

создания

собой

не

единого

научного

только

глубокую

интернационализацию, но и глобализацию сфер образования и науки в
целом. Это делает страны ЕС более сильными и конкурентноспособными,
успешными на мировой арене и усиливает образ единой, достаточно
стабильной Европы.
По мнению директора Лондонской школы экономики Энтони
Гидденса,

современные

университеты

формируют

своеобразную

«космополитическую» генерацию, которая сыграет решающую роль в
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будущем развитии Европы [1, с. 64]. Ректор университета Объединенных
наций в Токио Ганс ван Гинкель, настаивает, что на задачи университетов
и сферу образования в целом влияют три связанных с глобализацией
фактора – сокращение расстояний и упрощение связи между объектами,
либерализация рынков и ускорение экономического развития, унификация
культуры и формирование единой мировой культуры [2, с. 14].
Первый фактор способствует интернационализации университетов,
которая выражается не только в широком обмене студентами и научными
работниками, реализации совместных программ, но и в том, что
университетам сегодня уже не надо проходить все стадии становления.
Они могут догнать тех, кто опережает их по своему развитию, если будут
активно воспринимать полученные у них знания.
Второй фактор усилит зависимость сферы образования от крупных
университетов, в частности зарубежных. В этой связи большое значение
приобретает содействие университетов развитию регионов. Университеты
призваны решать не только глобальные, но и национальные задачи. Не
следует превращать образование в одну из разновидностей частного
имущества, которое можно продавать, усиливая тем самым расслоение.
В связи с третьим фактором Ганс ван Гинкель подчеркивает
необходимость диалога между цивилизациями, изучения взаимных связей
между развитыми и развивающимися странами.
Проректор Крингстонского университета (Великобритания) Питер
Скотт считает, что глобализация сопряжена с риском для сферы
образования и науки, не уступающим по своим масштабам возможным
позитивным последствиям, и объясняет это четырьмя моментами:
1) глобализация порождает ряд проблем для образования и науки в связи с
появлением новых средств немедленной связи; 2) глобализация – это новая
игра с новыми правилами, в то время как университеты продолжают
оставаться в основном национальными институтами, хотя их информация
~ 10 ~
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носит часто международный характер; 3) традиционные образовательные и
научные

организации

создаваемых

вынуждены

институтов,

не

противостоять

вписывающихся

вызовам
в

вновь

устоявшуюся

иерархическую структуру, а новое понимание компетенции и правомочий
не всегда базируется на академических знаниях и академическом
образовании; 4) глобализацию сопровождают огромные изменения в
образовательном процессе, и в этой связи происходит определенная
компрометация специализированных образовательных институтов.
П.Скотт подчеркивает, что глобализация – чрезвычайно широкий
феномен и что университеты как научно-исследовательские организации
несут большую ответственность за четкое определение данного понятия.
Участие в этом следует принять также другим частным и общественным
организациям, с которыми университеты будут сотрудничать. Кроме того,
университетам следует привлекать своих студентов и учащихся других
учебных заведений к работе по выявлению влияния глобализации на
культуру, мораль и этику. П.Скотт считает, что правительства несут
ответственность

за

сохранение

автономности

университетов

как

важнейших институтов, помогающих воздействовать на общество, и
должны прислушиваться к их мнению [3, с. 20].
Глобализация поставила целый ряд проблем в экономической,
политической, социально-культурной сферах, в том числе и в образовании.
Во-первых, новая украинская система, как и любая другая система
образования в капиталистическом обществе, воспроизводит неравенство.
Главными факторами этого процесса являются: коммерциализация
образования, в том числе и в школах, что часто приводит к исключению
ребенка из процесса обучения в виду отсутствия денежных средств у
родителей; отсутствие должной социальной поддержки молодых людей,
получающих высшее и средне специальное образование; серьезные
проблемы с трудоустройством для молодых специалистов, когда уровень
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образования и знаний влияет на возможность устроиться на работу
меньше, чем родственные связи.
Во-вторых, культурная глобализация подразумевает разрушение
традиционных ценностей общества, их унификацию, подстраивание под
ценности общества потребления. В первую очередь это затрагивает
образование.
В-третьих, с развитием глобализации и разрушением Советского
Союза мы столкнулись с серьезными демографическими проблемами, а
именно с миграцией. Мы видим отток интеллектуальной элиты из страны,
что влечет за собой большие проблемы, особенно учитывая тот факт, что
мы живем в эпоху информационного общества, когда главной отраслью
экономики стало не промышленное производство, а производство
информации.
В-четвертых, информационное общество также непосредственно
влияет на образование, и кроме новых возможностей влечет за собой и
проблемы.

Современные

дети

и

подростки

во

многих

областях

«продвинутее», чем педагоги, и даже считают вторых «отсталыми». Каким
образом педагог может противостоять более привлекательным ценностям
общества потребления, каким образом стоит формировать национальную
политику в этой сфере образования?
Распространение глобализационного дискурса привело к тому, что
даже об услугах стали говорить как о коммерческих товарах. Дискуссия о
включении высшего образования в Генеральное соглашение по торговле
услугами (GATS) пока приостановлена, но очевидно, что вскоре она
возродится вновь в контексте обсуждения Трансатлантического торговоинвестиционного партнерства (TTIP) между США и Европейским союзом
и связанного с ним Транстихоокеанского соглашения о торговле.
Последствия глобализации многочисленны и неоднозначны. Она
открыла новые возможности – к примеру, в том, что касается кросс~ 12 ~
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культурного обучения или международного образования. Наконец,
последние перемены в коммуникационной культуре сформировали у
студентов новые ожидания от учебы и новые модели обучения, а также
поставили под вопрос традиционную структуру высшего образования. Мы
наблюдаем бурное развитие массовых открытых онлайн-курсов (MOOC),
распространение информационных технологий для анализа и подстройки
современного высшего образования под потребности студентов, развитие
электронных форм обучения и оценивания. Но у информационной
революции есть и другие аспекты. Например, появились открытые
источники,

где

можно

опубликоваться

«мгновенно»,

возросли

возможности по формированию глобальных исследовательских сетей и
налаживанию связей с «конечными потребителями» науки, причем они
ориентированы в большей степени на появление новых научных
сообществ, чем на коммерческие результаты [3, с. 22].
Мы

вкратце определили основной круг вопросов, связанных с

влиянием глобализации на систему образования, естественно мы не
считаем его полностью законченным, он может включать в себя еще
множество пунктов, но нам кажется, что перечисленных вполне
достаточно для первоначального анализа.
Глобализация всех сфер отношений и связей стала основой ускорения
трансформации современной цивилизации. Наука, образование – один из
системообразующих элементов или составляющих даже образа страны.
Подводя итог, следует отметить, что мы – первое поколение людей,
живущих в эпоху глобализации. Что из себя будет представлять общество
через 50-100 лет, мы можем только гадать. И в этом тоже проявляется
своеобразная неопределенность нашего мира.
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ДО ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ В БЕССАРАБІЇ
Олексій Балицький
кандидат історичних наук,
старший викладач кафедра права
Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»
(Україна)
У нинішній, вкрай складний для України, період особливої гостроти
набувають питання пов’язані з соціальною підтримкою незахищених
верств населення. Особливо пильної уваги з боку держави та громадськості
потребує молодше покоління, насамперед діти, які, в силу різних життєвих
обставин, залишились без батьківського піклування. У зв’язку з цим постає
потреба

в

зверненні

до

історичного

досвіду

становлення

та

функціонування добродійних установ, дослідженні їх здобутків та
прорахунків, що матиме практичне значення для успішного роз’язання
сучасних проблем надання допомоги нужденним дітям.
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Метою даної розвідки є висвітлення процесу створення та діяльності
першого

на

теренах

Бессарабії

закладу

громадської

опіки

над

неповнолітніми дітьми. Зауважимо, що питання становлення мережі
закладів громадської опіки над дітьми та їх функціонування в краї у ХІХ –
на початку ХХ ст. ще не ставали предметом спеціального розгляду у
вітчизняній історіографії.
Дитячі притулки в Російській імперії були започатковані у 1839 р.,
після прийняття Миколою І «Положення про дитячі притулки», яке
заклало правове підгрунтя до створення системи установ для піклування
про дітей з бідних сімей. «Положення про дитячі притулки», затверджене
та опубліковане 27 грудня 1839 р., регламентувало діяльність притулків
опіки дітей бідняків, які мали функціонувати на кошти громадської
благодійності за безпосередньої підтримки з боку держави. Передбачалося,
що притулками будуть завідувати у столичних містах особливі ради, а в
губерніях та повітах – опікунства.
Починаючи з 40-х рр. ХІХ ст. дитячі притулки почали створюватися в
багатьох губернських містах: у Києві, Харкові, Полтаві, Катеринославі,
Херсоні, Житомирі та ін. Ініціаторами заснування перших притулків для
дітей на теренах України виступали міські думи, благодійні товариства,
приватні особи. Не обійшов стороною цей процес й Бессарабську область.
Ідея створення дитячого притулку в обласному місті Кишиневі виникла
після того, як до місцевої обласної канцелярії надійшло розпорядження
про утворення в краї, за прикладом столиць, Бессарабського обласного
опікунства

дитячих

бессарабський

притулків.

дворянин,

Втілити

громадський

її

у

діяч

та

життя

зголосився

благодійник

Єгор

Олександрович Бальш. 29 квітня 1841 р. Новоросійський і Бессарабський
генерал-губернатор

М.С.

Воронцов

повідомляв

Бессарабському

губернатору генерал-майору П.І. Федорову про те, що бессарабський
землевласник, надвірний радник Єгор Олександрович Бальш виявив
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бажання заснувати в Кишиневі притулок для дітей на 100 осіб, придбати
задля цієї мети кам’яний будинок і відпускати на утримання притулку
продовж перших шести років по 1 428 крб. 57 коп., з обіцянкою надавати й
в подальшому грошову допомогу на свій розсуд [6, с. 170].
Урочисте відкриття першого на території Бессарабії дитячого
притулку відбулося 6 грудня 1845 р. Заклад було названо на честь
засновника

та

утримувача

–

«Бальша».

Серед

головних

завдань

новоствореного притулку було забезпечення належного догляду за
малолітніми дітьми з бідних сімей, надання їм морально-релігійного
виховання та загальноосвітніх знань, прищеплення професійних умінь та
навичків. Притулок був розрахований лише для денного перебування дітей
віком від 3 до 10 років [1, с. 6]. Тут малолітні діти могли перебувати з 1
травня по 1 вересня з 7 години ранку до 9 години вечора, в інші ж місяці –
з 7 години ранку й до 8 години вечора.
У перший час до притулків приймали лише дітей з бідних та неповних
родин. Однак потреба розповсюдити діяльність притулків й на дітей-сиріт,
які були позбавлених будь-якого піклування і потребували, у зв’язку з цим,
повного та постійного утримання змусила у 1846 р. комітет Головного
опікунства дитячих притулків, на який покладалося завідування справами
всіх дитячих притулків в країні, дозволити облаштування при притулках
нічліжних приміщень для круглих сиріт. Дане рішення стало важливим
кроком у справі подальшої розбудови системи громадської опіки над
нужденними дітьми. В багатьох притулках розпочалась робота зі
створення умов для повного утримання дітей-сиріт і дітей позбавлених
батьківської опіки. До цих нововведень долучився й дитячий притулок
«Бальша». У 1877 р. при ньому було відкрито нічліжне відділення на 10
місць. Відкриття даного відділення стало можливим завдяки приватним
пожертвуванням, найбільше з яких надійшло від відставного поручика
Ориш – 3 000 крб. З розширенням притулку кількість місць було значно
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збільшено. У 1883 р. здійснювалася цілодобова опіка в дитячій нічліжці
над 30 вихованцями [2, с. 160].
Як вже зазначалось, вихованці отримували в дитячому притулку не
лише належний догляд, а й здобували елементарні знання. Тут навчали
читанню, письму, чотирьом правилам арифметики. Диті проходили курс
катехізису, вивчали історію, географію, церковний спів. Велика увага в
закладі приділялась прищепленню дітям любові до праці, інтересу до
навчання різним ремеслам. З цією метою у закладі викладалися різного
роду рукоділля. У 1902 р. при притулку була утворена зразкова пральня і
кулінарна школа, де дівчата могли опанувати пральну справу та кулінарне
мистецтво. Усе це мало неабияке значення в підготовці дітей до
майбутнього самостійного життя.
Попри те, що притулок від початку планувався на 100 осіб, він, за
відсутності достатньої кількості площ не в змозі був утримувати
оголошену кількість дітей. Майже до 60-х рр. ХІХ ст. притулок «Бальша»
здійснював опіку лише над 50 особами. Згодом, зі збільшенням та
покращенням помешкання, з’явилась можливість значно збільшити
кількість вихованців. Наприкінці 80-х рр. догляд та допомогу тут вже
отримувало 80 дітей обох статей. Переважну більшість дітей у закладі
становили дівчата. В період 1845-1889 рр. у закладі перебувало 424
чоловічої й 2 607 дітей жіночої статі. З часом вікові межі для тих, хто
поступав до закладу були розширені, а сам він перетворився на установу,
де опіку отримували виключно дівчата [5, с. 78-79]. У 1901 р. тут
виховувалось 55 дівчат віком від 8 до 17 років [3, с. 1].
Щодо станового походження, то жодних обмежень в прийомі до
притулку не існувало. Так, у період 1845-1860 рр. тут перебувало 309
дітей, з них 28 дітей духівництва, 51 – дворян і чиновників, 41 –
військових, 14 – купців, 175 – міщан [4, с. 418]. Після досягнення
вихованцями випускного віку і вибуття з притулку, вони поверталися до
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батьків або до родичів. Найбільш здібні хлопці мали можливість
продовжити навчання у повітових училищах. Дівчата після випуску, з
досягненням повноліття, влаштовувалися домашньою прислугою в
заможні родини. Знання та професійні навички, здобуті ними в притулку,
дозволяли забезпечувати себе самостійно.
Протягом перших років існування заклад утримувався здебільшого на
кошти Є.О. Бальша, а також на доволі незначні пожертвування та
прибутки від лотерей. За період 1845-1858 рр. Є.О. Бальшем на утримання
притулку було витрачено 10 000 руб. В цей же період надходження від
благодійників, лотерей та концертів склали 7 676 руб. 39 коп. [4, с. 416].
Після кончини у 1858 р. Є.О. Бальша, заклад почав відчувати фінансові
труднощі. Продовж 1859 р. спільними зусиллями військового губернатора
області та Бессарабського опікунства вдалось накопичити достатню
кількість капіталу для подальшого існування та діяльності закладу. Надалі
головним джерелом фінансування притулку виступали щорічні внески
почесних членів та добровільні пожертвування приватних осіб [5, с. 79].
Дитячий притулок «Бальша» заклав добру основу для розвитку
місцевої системи опіки над дітьми, ставши, по суті, взірцем для
наслідування на території Бессарабії. Його діяльність давала можливість
знедоленим і нужденним дітям у майбутньому стати повноцінними
членами суспільства.
Література:
1. Бессарабский календарь на 1885 г. / [Издание редакции «Бессараб.
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5. Обзор Бессарабской губернии за 1910 г. / [Изд. Бессарабского
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ДВОРЯНИ БЕССАРАБІЇ – ДЕПУТАТИ ДЕРЖАВНИХ ДУМ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1905-1917 рр.)
Маргарита Башли
кандидат історичних наук,
кафедра української і всесвітньої історії та культури,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Одним з напрямків політичної діяльності дворянства Бессарабської
губернії на початку ХХ ст. стала їх участь у виборах до Державних Дум
Російської імперії. Царський уряд, сподіваючись на безперечну підтримку
з боку дворянства, надав йому значні переваги. Ставлення дворянства до
Думи було неоднозначним. Частина дворянства виступала за становопредставницький принцип виборів з переважанням дворянства. Але
царський уряд на це не пішов, залишившись вірним цензовій системі.
Економічний розвиток країни підірвав становий лад, і якщо
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погодилась на становий принцип виборів, то прийшлось би ввести в коло
виборців суспільні сили, небажані для неї, і, навпаки, залишити за бортом
елементи, в яких вона розраховувала знайти політичну опору [5, с. 96].
Виборчий

закон

представництвом,

декларував
а

за

систему

рівнем

виборів

майнового

не

за

становища,

становим
визначаючи

відповідно до цього чотири виборчі курії – землеробську, міську,
селянську і робітничу. Це закріплювалося як «Положенням про вибори до
Державної Думи» (від 6 серпня 1905 р.), так і зміненим виборчим законом
від 11 грудня 1905 р.
Більшість мешканців Бессарабської губернії зустріли інформацію
про початок виборчого процесу з захопленням і сподіваннями на те, що
через своїх депутатів їм вдасться добитися вирішення існуючих проблем.
Провідну роль у виборах в Бессарабській губернії відіграли місцеві
дворяни. З числа спадкових дворян губернії до Бессарабських губернських
виборчих зборів у 1906 р. на з'їздах повітових землевласників були обрані:
• від Хотинського повіту князь Павло Михайлович Кантакузин,
Георгій Миколайович Крупенський;
•

від

Ореєвського

повіту

титульний

радник

Пантелеймон

Вікторович Синадіно;
• від Бендерського повіту Федір Дмитрович Крупенський;
•

від

Акерманського

повіту

Андрій

Аллозієвич

Ярошевич,

Михайло Євгенович Понсе та інші [2, арк. 31].
Право участі дворян у виборчій кампанії залежало від майнового
виборчого цензу. Цікаво, що для різних повітів Бессарабії було
встановлено неоднаковий ценз: для землевласників Кишинівського,
Акерманського, Оргєєвського повітів – 200 дес. землі; для Бендерського,
Бельцького, Ізмаїльського – 300 дес., для Хотинського – 150 дес., для
Сорокського – 175 дес. [3, арк. 30].
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Потрібно зазначити, що обрані делегати дійсно представляли місцеву
еліту. Практично кожний з дворян – кандидатів на депутатську посаду мав
вищу освіту. Так, Є. М. Понсе закінчив головне інженерне училище,
Г. М. Крупенський – університет, П. М. Крупенский – Миколаївське
кавалерійське училище, В. М. Пуришкевич закінчив з золотою медаллю
гімназію, історико-філологічний факультет Новоросійського університету,
князь П. М. Кантакузин – гімназію, П. О. Крушеван – І-у Кишинівську
гімназію [3, арк. 38].
До Першої Думи від Бессарабської губернії було обрано 2 депутати
від дворян-землевласників. До Другої Думи в 1906 р. від Бессарабії було
обрано вже 9 депутатів, серед яких відомі дворяни краю – В. Пуришкевич,
П. Крупенський, князь Д. Святополк-Мирський. Від Кишинева депутатом
було обрано дворянина П. Крушевана [1, с. 275]. Так, дворянство
поступово

почало

опановувати

новий

державний

механізм

парламентського типу. Активна участь представників дворянства краю в
загальноросійському представницькому органі була не лише додатковим
інструментом для здійснення цілеспрямованого впливу на владу задля
захисту статусу своєї верстви, але й реальною можливістю донесення до
уряду інтересів свого стану і свого регіону.
Слід відзначити, що депутати від Бессарабської губернії з самого
початку зіткнулися з багатьма проблемами, які заважали їх нормальній
роботі в Думі. Периферійне, окраїнне розташування Бессарабії об’єктивно
вимагало від депутатів витрачати більше часу на дорогу до Петербургу, і
не завжди, враховуючи стан російських шляхів, бессарабським депутатам
вдавалося вчасно прибувати на засідання. Однак це було не основне.
Головна проблема полягала у недосконалості виборчого законодавства, що
призводило до чисельних порушень та маніпуляцій з боку місцевої влади.
Результати виборів не завжди задовольняли всіх виборців, а це
призводило до чисельних скарг, які заважали роботі депутатів, бо через
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нез'ясованість певних питань обраних депутатів не затверджували в
депутатському званні. Головною проблемою були не дрібні скарги, а
серйозні протести, які розглядалися на засіданнях Державної Думи. Так, в
травні 1906 р. розглядалася скарга виборщиків Кишинева, які протестували
проти обрання депутатом Думи Леопольда Сицинського. Через кілька днів
розглядалась чергова справа бессарабських виборців щодо невідповідності
процедури проведення виборів статті закону. І знову, скаргу було
відхилено.
Незважаючи на всі перепони та негаразди, бессарабські депутати
брали активну участь у роботі Державних Дум, активно виступаючи за
перетворення в аграрній сфері та під час обговорення питання про
розширення громадянських прав і свобод [4, с. 77]. В Другій Думі серед
активних ораторів, що виступали з аграрними законопроектами були князь
П. Д.Святополк-Мирський, П. М. Крупенський, В. М. Пуришкевич, які
фактично очолювали групу бессарабських депутатів.
Посилення монархістів в Бессарабії стало ще більше відчутним під
час виборів до ІІІ та ІV Дум. На виборах до ІІІ Думи депутатами від
монархічного табору стали В. Пуришкевич, П. Крупенський, П. Сінадіно.
До IV Державної Думи від Бессарабії всі 8 обраних депутатів були
монархістами. Саме в Четвертій Думі зросла кількість депутатів-дворян з
202 до 237 осіб.
Таким чином, вибори до державних дум продемонстрували
зростання громадянської політичної свідомості дворянства краю. Проте
бессарабське

дворянство

в

Думах

дотримувалось

надзвичайно

консервативних позицій. Депутати-дворяни Бессарабії стали відомими
лідерами монархічних чорносотенних організацій і партій, займали
відкрито реакційну позицію по багатьох доленосних питаннях щодо
розвитку держави і суспільства.
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СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
В УНІВЕРСИТЕТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)
Вікторія Березовська
кандидат історичних наук, доцент
Дунайський інститут Національного університету
«Одеська морська академія»
(Україна)
Початок ХІХ ст. став часом великих змін в багатьох сферах життя
Російської імперії, в тому числі й в освіті. Як відомо, в 1802 р. було
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утворено Міністерство народної освіти, якому підпорядковувалися всі
(нижчі, середні, вищі) навчальні заклади, Академії (наук, мистецтв),
друкарні та цензура. На університети покладалася роль своєрідних
«наглядачів» за станом освітянських справ на місцях. Затверджені в
наступному (1803) році «Попередні правила народної освіти» передбачали
створення в країні чіткої системи в освіті. Для нас важливо, що ці правила
сприяли розвитку вищої освіти.
Вся територія імперії буда поділена на навчальні округи, центром
яких мав стати відповідний університет. Так встановлювалося, що
«... затверджуються університети для викладання наук у вищому ступені»
й таких навчальних закладів мало було шість: в Москві, Вільні, Дерпті,
Санкт-Петербурзі, Казні, Харкові. Окрім того, для відкриття університетів
призначалися міста Київ, Тобольськ та інші [6, с. 5].
В 1804 р. було затверджено загальний університетський статут, який
визначив структуру й порядок функціонування університетської освіти, в
тому числі й історичної. Основні принципи діяльності університетів (за
статутом) початку ХІХ ст. визначалися як автономія та академічна
свобода, а функціонування вишу передбачало організацію освітнього,
дослідницького та виховного процесів. Статут 1804 р. був першим
комплексним законодавчим актом в галузі вищої освіти.
В університетах (на зразок німецьких вишів) мали діяти чотири
факультети. Два гуманітарного спрямування – відділення моральних і
політичних наук та відділення словесних наук, і два природничого –
відділення фізичних і математичних наук та відділення лікарських і
медичних наук.
За статутом суспільно-філологічні дисципліни викладалися на
гуманітарних відділеннях. Однак в цей же час спостерігалася позитивна
тенденція надання історичній освіті більш чіткого статусу в навчальнонауковій структурі університетів, тим більше, що на початку ХІХ ст.
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загальноєвропейський

характер.
Вже в 1835 р. у відповідності до нового університетського статуту в
рамках філософських факультетів передбачалося існування окремого
історико-філологічного відділення, на якому викладалися такі дисципліни,
як філософія; грецька, римська, російська мови; історія російської і
слов'янських літератур; загальна та російська історія; політична економія,
статистика [4, с. 744].
Університетські статути (1804 та 1835 рр.) особливе місце відводили
питанням формування кафедр. На думку дослідника В. Чеснокова
«... організація викладання історії в університетах, яка спиралася на
систему історичних кафедр і наук, створювалася в Росії ... виходячи як з
власних потреб навчальних закладів, так й при участі уряду» [10, с. 18-19].
Формування структури кафедр історичного спрямування йшло по лінії
розподілу на загальну та вітчизняну історію. Нагадаємо, що за статутом
Московського університету 1755 р. кафедра історичного спрямування мала
назву «кафедра історії універсальної і російської, а також стародавностей і
геральдики». В першій половині ХІХ ст. відбувається розподіл на дві нові
кафедри – «загальної історії, статистики, географії» та «статистики,
географії, історії Російської держави» [7]. Поступово географія і
статистика набувають все більш самостійного значення, що сприяє
«вивільненню» історичної науки та утворенню самостійних історичних
кафедр. Особлива роль відводилася вивченню вітчизняної історії. В статуті
вказувалося, що «За важливістю свого значення кафедра вітчизняної історії
в усіх університетах ... складає предмет окремий, самостійний, ...
надважливий» [5, с. 41].
Складовою частиною університетської історико-філологічної освіти
ставало слав’янознавство [3, с. 52], яке являло собою комплексну
дисципліну з більш філологічним напрямком і включало слов’янські мови
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та літератури, слов’янські стародавності (сюди входили елементи
археології, фольклору, етнографії тощо), історію слов’ян. Однак на даному
етапі ця дисципліна не отримала самостійності та її викладання
відбувалося в контексті філологічної кафедри. Виокремлення історії
слов'янських народів в самостійну історичну дисципліну відбудеться
пізніше, вже в другій половині ХІХ ст.
У відповідності до імператорського указу (8 листопада 1833 р.) в
Києві 15 липня 1834 р. було відкрито університет Святого Володимира, в
якому на філософському факультеті існувала єдина кафедра «всесвітньої
та російської історії і статистики».
Однією з проблем, з якою стикалися практично всі університети
імперії першої половини ХІХ ст. – це проблема викладацьких кадрів.
Власних професорів катастрофічно не вистачало, тому залучення
іноземних спеціалістів було реальною необхідністю для вишів. Особливо
значущим став німецький сегмент: так в Харківському університеті з 1803
по 1814 рр. з 47 викладачів 29 були іноземцями [2, с. 486]. Початок
підготовки власних кадрів – так званих «професорських кандидатів»
можна віднести до 1808 р., коли 12 студентів Петербурзького Головного
педагогічного інституту відбули у відрядження на навчання до іноземних
університетів з метою підготовки дисертацій та отримання професорських
звань [11, с. 217]. Пізніше, вже в 1827 р. при Дерптському університеті
було відкрито Професорський інститут для підготовки спеціалістів –
викладачів. До Дерпту направлялися кращі випускники або студенти
старших курсів університетів, які після

двохрічного

навчання

в

професорському інституті, двох років перебування в різних європейських
університетах, року підготовки на батьківщині повинні були скласти
іспити, написати та захистити дисертації, після чого мали змогу займати
професорські вакансії у вітчизняних університетах. Багато з тих, хто
завершив навчання в Професорському інституті вже в 30-ті рр. ХІХ ст.
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стали видатними вченими й талановитими педагогами, яки сприяли
розвитку історичної науки.
Статут 1835 р. пред'являв високі вимоги до професорськовикладацького

складу

університетських

кафедр.

Так,

на

посаду

ординарного або екстраординарного професора міг претендувати лише
доктор наук з відповідного профілю. Щоб стати ад'юнктом кафедри,
потрібно було мати ступінь магістра. Основним обов'язком професораісторика було читання лекцій студентам в обсязі не менше ніж 8 годин на
тиждень.
Протягом 30-40-х рр. ХІХ ст. відбувалося поступове уособлення
відділень філософського факультету. Завершенням даного процесу стала
реорганізація самого факультету, що проходила на фоні укріплення
консервативних основ в освіті. В роки правління Миколи І (1825-1855)
«формально

укріпився

вузькоутилітарний

та

дворянсько-класовий

характер політики уряду в галузі освіти» [1, с. 5].
В 40-50-х рр. ХІХ ст. життя університетів імперії потерпало від
різноманітних урядових змін. Так, у 1846 р. Харківський і Київський
університети

були

підпорядковані

військовому

відомству

генерал-

губернаторів. У 1849 р. уряд ліквідував кафедри філософії в університетах
імперії, передавши читання курсів логіки та психології професорам
богослов’я, а в 1850 р. реформуванню підлягали філософські відділення,
які були «...перетворені на факультети: історико-філологічні та фізикоматематичні» [9, с. 71]. До цього ж періоду відноситься

відміна

академічної свободи університетів, зменшення кількості студентів,
заборона на закордонні відрядження викладачів, посилення тиску на
викладачів з боку чиновників від освіти. Однак, не зважаючи на всі заходи
держави університетська історична освіта продовжувала свій розвиток.
Історичні курси читали кращі на той момент професори, а в аудиторіях
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займалися студенти які «свято вірили у високу силу справжньої науки» [8,
с. 6].
Таким чином, протягом першої половини ХІХ ст. в рамках
філософських

факультетів

російських

університетів

поступово

утворювалася більш-менш єдина структура кафедр історичного профілю.
Під впливом європейської науки почали відбуватися важливі зміни у
викладанні історії в університетах Російської імперії, а на чолі історичних
кафедр стали молоді талановиті вчені, яркі особистості, з діяльністю яких
більшість дослідників традиційно пов’язує початок формування наукових
шкіл в галузі університетської історичної науки.
Література:
1. Афонюшкина А. В. О правительственной политике России 20-е –
40-е гг. ХІХ в. в области университетского образования / А. Афонюшкина
// Российские университеты в XVIII – ХХ веках : Сб. ст. – Воронеж, 1998.
2. Бгалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по
неизданным материалам). – Харьков, 1893. – Т.1.
3. Дмитриев П. А. К 150-летию кафедр славянской филологии в
отечественных университетах / П. Дмитриев, Г. Сафронов // Вестник
Ленинградского университета. – 1985. – № 4.
4. Общий устав Российских университетов 26 июля 1835 г. // Сборник
постановлений по Министерству Народного Просвещения. – СПб., 1864. –
Т.2.
5. Перковская Г. Развитие исторического образования в университетах
России во второй половине XVIII – начале ХХ в. / Г. Перковская // Родина.
– 2006. – № 2.
6. Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения.
– СПб., 1875. – Т.1.
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7. Устав университетов Российской империи 1804 г. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: //http://museum.guru.ru/
8. Чесноков В. И. Пути формирования и характерные черты системы
университетского исторического образования в дореволюционной России /
В. И. Чесноков // Российские университеты в XVIII – ХХ веках : Сб. ст. –
Воронеж, 1998. – Вып. 2.
9. Чесноков В. И. Движение

за

разделение

историко-

филологического факультета и начало специализации университетского
исторического образования в 50-х – 70-х г.г. XIX в. / В. Чесноков //
Российские университеты в XVIII – ХХ веках : Сб. ст. – Воронеж, 1998. –
Вып. 3.
10. Чесноков В. И. Правительство и развитие структуры исторических
кафедр и наук в университетах России / В. И. Чесноков // Российские
университеты в XVIII – ХХ веках : Сб. ст. – Воронеж, 1998. – Вып. 4.
11. Якушев А. Н. Становление и развитие института «профессорских
кандидатов» / А. Н. Якушев, А. Л. Ермакова, Л. А. Сазонова // Ученые
степени в России: XVIII – 1918 г. – М.: ИРИ РАН, СГУ, 1996. – Вып. 1. –
Ч. 2.

БЛАГОДІЙНІ ЗАХОДИ ДВОРЯН БЕССАРАБІЇ
(1853-1856 рр.)
Наталя Волканова
аспірантка
кафедри української і всесвітньої історії та культури,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Благодійність – це суспільне явище, яке відоме в нашій державі
здавна, ще з часів Київської Русі. У ХІХ ст. доброчинність набула
особливого поширення серед шанованих і заможних представників
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суспільства. Особливо благодійність знаходила прояви з боку дворянства
в тяжкі часи воєнних випробувань. Сьогодні спроба простежити історію
становлення благодійності в Україні є не лише цікавою екскурсією в
історичне минуле Батьківщини, а й живим прикладом для сучасних еліт.
На середину ХІХ ст. припало одне з найтяжчих військових
випробувань

досліджуваного

періоду

–

Східна

(Кримська)

війна.

Бессарабська область, як і вся держава загалом, потребувала всебічної
допомоги з боку населення. Представники аристократії регіону першими
виявили ініціативу в цій справі та протягом усієї війни підтримували
військовослужбовців та членів їх родин. Така допомога виявлялася
насамперед у фінансових пожертвуваннях. Гроші на потреби поранених
збирали різними способами: це були як приватні ініціативи, так і
пожертвування під час громадських заходів.
Організація

благодійних

концертів

та

спектаклів

залишалася

невід’ємною частиною доброчинності бессарабського нобілітету. Тому
метою статті виступає аналіз доброчинної діяльності бессарабських
аристократів у справі організації благодійних заходів під час війни 18531856 рр.
У період Східної війни організація та проведення різноманітних
благодійних

концертів,

спектаклів,

вистав

користувалося

великою

популярністю серед представників аристократії Бессарабської області. Про
це свідчать не лише документи Національного архіву Республіки Молдова,
Державного архіву Одеської області, а й тогочасні газети та журнали. Так,
газетні

сторінки

Бессарабських

обласних

відомостей

рясніють

повідомленнями про подяку імператора дворянам-організаторам таких
заходів.
У 1854 р. одним із перших був організований доброчинний спектакль
у м. Ізмаїл. Гроші від його проведення були зібрані дворянами у розмірі
1 500 руб.

та

передані

на

потребу
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Національного архіву Республіки Молдова було знайдено лист-подяку від
імператора дворянам м. Ізмаїл за реальну допомогу пораненим воїнам
флоту [5, арк. 3].
Не залишалися осторонь і дворяни м. Кишиневу. Влітку 1854 р.
кишинівське товариство любителів музики пожертвувало 341 руб. для
військових, поранених при переході військ через Дунай. Ці гроші були
зібрані з концерту та надіслані командиру третього піхотного корпусу на
лікування воїнів [4, арк. 50].
На 10 березня 1855 р. в Одеській опері було призначено благодійний
концерт. Кошти, виручені від продажу квитків планувалося передати на
користь поранених військовослужбовців на Кримському півострові. В
зборі грошей взяли участь й бессарабські дворяни. Але концерт не вдалося
влаштувати у зв’язку зі смертю імператора Миколи І. Тому був
призначений семиденний термін для повернення грошей в обмін на
квитки.

Представникам

нобілітету

Бессарабії

повертали

кошти

в

Бессарабському обласному правлінні, яке було розташоване у м. Екзекутір.
Деякі аристократи не з’являлися за грошима, тому було вирішено
перерахувати фінанси на допомогу пораненим солдатам [1].
24 листопада 1855 р. у м. Кишинів дворянки Різо (попечительки
дівочого пансіону) організували концерт на користь поранених воїнів. В
проведенні заходу брали участь доньки бессарабських аристократів –
вихованки пансіону. Вартість квитка була добровільною і доходила до 50
руб. На сцені виступали юні представниці нобілітету бессарабських родин
Я. Карастаті, О. Руссо, М. Оссовська, Т. Андріяш, які співали та грали на
роялі [2]. З проведення концерту було отримано 407 руб. За таку
організацію благодійного заходу та передачу грошей для поранених воїнів
дворянкам Ризо імператор пізніше надіслав подяку, яка була надрукована в
газеті «Бессарабські обласні відомості» [3].
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Вже на завершальному етапі війни, 10 березня 1856 р. в Кишиневі
було

проведено

дві

благодійні

вистави.

Організацією

займалися

бессарабські дворяни Л. Артамонова, В. Темірязєва, О. Маматова, І.
Зилоти, К. Гулак-Артемовський, М. Семешновський, І. Шелепніков.
Виручені гроші від їх проведення були перераховані для допомоги вдовам
та сиротам військовослужбовців п’ятого піхотного війська [4, арк. 198].
Таким чином, благодійна діяльність дворян Бессарабії періоду війни
1863-1856

рр.

відрізнялася

активністю

та

широтою

залучення.

Представники аристократичної верстви розгорнули активну роботу в
цьому напрямку, що проявилося в персональних пожертвуваннях,
організації збору коштів на потреби воїнів, допомозі при переправі через
поштові станції Бессарабії, виготовленні перев’язувальних матеріалів,
піклуванні

про

сиріт.

Окремим

аспектом

виступала

організація

благодійних заходів, серед яких можемо назвати – концерти, спектаклі,
вистави тощо.
Література:
1. Бессарабские областные ведомости. – 1855, 5 марта. – № 10.
2. Бессарабские областные ведомости. – 1855, 14 мая. – № 19.
3. Бессарабские областные ведомости.– 1855, 9 июля. – № 27.
4. Державний архів Одеської області, ф. 1, оп. 215, спр. 9, 225 арк.
5. Національний архів Республіки Молдова (далі НАРМ), ф. 2, оп. 4,
спр. 6366, 24 арк.
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ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
У ПІВДЕННІЙ БЕССАРАБІЇ НАПРИКІНЦІ XIX СТ.
(НА ПРИКЛАДІ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ПОВІТУ)
Діана Георгіца
магістрантка 61 групи, VI курсу
факультету української філології та соціальних наук,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Науковий керівник – канд. іст. н., доц. Церковна В.Г.
Щоб стати справжнім громадянином країни, треба бути патріотом
свого краю, тому краєзнавчі дослідження є важливою складовою у
громадсько-патріотичному

вихованні

молоді.

Вони

спрямовані

на

формування бережливого ставлення до культурних цінностей та надбань,
поширення інформації про рідний край. Українські краєзнавці розглядають
економічний. соціальний, культурний, політичний аспекти розвитку того
чи іншого регіону. Не менш важливим аспектом краєзнавчих досліджень є
вивчення історії становлення системи освіти в різних регіонах нашої
держави й насамперед у Південній Бессарабії. До того ж, формуванню
системи початкової освіти в Ізмаїльському повіті приділено недостатньо
уваги, що підвищує актуальність обраної теми.
До проблеми формування системи освіти в Україні наприкінці XIX
ст. зверталися дослідники І. Польшакова, Т Шушара, Т. Кравченко, М.
Кудла та інші. Окремі аспекти освітнього процесу в Південній Бессарабії
висвітлено в наукових доробках Т. Єрич.
Метою цієї статі є аналіз процесу формування початкової освіти в
Південній Бессарабії наприкінці XIX ст. на матеріалах Ізмаїльського
повіту.
Південна Бессарабія в період з 1878 р. по 1914 р. роки входила до
складу Російської імперії, тому на її території діяло відповідне
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законодавство. У 60-х рр. XIX ст. у Російській імперії проводилася освітня
реформа, в ході якої в 1864 р. було прийнято «Положення про початкові
народні училища», що декларувало право всього населення на освіту та
участь у виборах керівництва народних шкіл. Згідно з цим положенням
основним

завданням

«розповсюдження

початкових

фундаментальних

народних
більш

училищ

менш

всім

було:

потрібних

відомостей серед людей з найнижчих станів» [1, c. 3].
Відповідно до згаданого положення навчальні заклади поділялися на
вищі, середні та нижчі. Внутрішня структура нижчих навчальних закладів,
тобто початкових, у Південній Бессарабії, мала наступну градацію:
однокласні, двокласні та багатокласні училища [6, c. 296]. У Ізмаїльському
повіті були розповсюдженими багатокласні училища (повітові та міські). В
них вивчали Закон Божий, географію, арифметику, історію, креслення та
відомості про природознавство [8, c. 198]. У повітових училищах термін
навчання складав три роки, а у міських – шість. Вони знаходилися на
утриманні міської або сільської громади за рахунок податкових коштів.
Керували народними училищами в Ізмаїльському повіті інспектор
народних училищ та директори [2, c. 291].
У фондах Комунального закладу «Ізмаїльський архів» зберігається
документ 1907 р. «Сведения об основании народных училищ уезда,
количество учителей и учащихся», в якому міститься інформація про
відкриття повітових та міських народних училищ, котрий ми спробуємо
проаналізувати [4, c. 1-30].
Центром поширення знань у Південній Бессарабії були училища.
Навчальні групи формували залежно від кількості учнів, тому могли бути
однокласними,

двокласними,

трикласними,

чотирикласними,

п’ятикласними та шестикласними. Навчання в міських училищах мало
практично-прикладне значення. Крім вивчення звичних предметів, значну
увагу

приділяли

фізичному

вихованню
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широко

використовували наочні засоби навчання: плакати, макети, що допомагало
учням краще засвоювати інформацію. Через брак педагогічних кадрів у
класі один учитель викладав усі предмети, окрім Закону Божого, співів та
гімнастики. Кожний навчальний рік завершувався екзаменами [5, c. 151].
Згідно з цим документом саме таке міське шестикласне училище в
1872 р. було відкрито в м. Ізмаїл. Станом на 1880 р. воно було
чотирикласним, а на 1904 р. знову шестикласним. Фінансування училища
здійснювалося за рахунок міського бюджету. У 1880 р. на потреби
училища було виділено 8 689,41 руб., а в 1904 р. – 2 109,41 руб. У
повітовому

місті

Вилкове

міське

трьохкласне

училище

почало

функціонувати 1872 р., з 1880 р. воно було реорганізоване в однокласне, а
1900 р. – у трикласне. На його фінансування виділи у 1880 р. – 4 332 руб., а
у 1900 р. – 2 150 руб. [4, c. 2-5].
Наприкінці XIX ст. серед учителів було більшає жінок, у зв’язку зі
зростанням

кількості жіночих освітніх закладів. За основне завдання

училища такого типу ставили поширення в народі освіти в дусі
православної церкви та віри. Термін навчання в жіночих училищах також
був шестирічним. Прикладом цього є відкрите у 1880 р. Кілійське
двокласне жіноче парафіяльне училище. Станом на 1886 р. воно було
однокласне, а з 1886 р. стало двокласним. Із міського бюджету на розвиток
отримало у 1880 р. – 450 руб., а у 1886 р. – 1 120 руб. [4, c. 5].
Фінансування училища зросло у зв’язку зі збільшенням кількості учнів.
Класичними парафіяльними училищами були Ізмаїльське шосте,
відкрите у 1887 р., та Ізмаїльське восьме, засноване 1907 р. На їх потреби
міська скарбниця виділяла відповідно 800 руб. та 900 руб. [4, c. 10-11].
У положенні «Попередні правила народної освіти» від 24 січня 1803
р., виданому Олександром І, декларувалося, що «у кожному повітовому
місті повинне бути принаймні одне повітове училище». Цей же принцип
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був зафіксований і в «Положенні про народні початкові училища» 1864 р.
[7, c. 618]. У повітових народних училищах мали змогу навчатися діти,
котрі закінчили парафіяльні школи. Навчання тривало три роки.
Керівництво повітовими училищами здійснював спеціальний наглядач,
якого призначали за поданням губернського директора училищ. У всіх
повітових училищах вивчали «скорочену географію та історію; первинні
основи геометрії і природничих науку, практичні знання, корисні місцевій
промисловості, і потребам краю» [3, c. 168-167]. Повітові училища, як і
місцеві, фінансувалися із міських та сільських бюджетів [1, c. 8].
В Ізмаїльському повіті впродовж 1879-1880 рр. були відкриті
наступні повітові училища: у 1879 р. Ізмаїльське третє повітове в
передмісті Ларжанка, на утримання якого щорічно виділяли 800 руб., у
1880 р. у передмісті Саф’яни, Броска, Новопокровське, Нерушайське та
Дулукіойське чоловіче. Для забезпечення навчального процесу місцевий
бюджет здійснював фінансування навчальних закладів відповідно у розмірі
800 руб., 800 руб., 1 156 руб., 786 руб., 786 руб. [4, c. 14-18]. Фінансування
училищ різнилося від кількості учнів у них та їх потреб. Випускники
повітових училищ, після успішного складання екзамену, мали можливість
продовжувати навчання в гімназіях.
Отже, аналіз архівного документу та наукової літератури, дозволяє
стверджувати, що розвиток початкової освіти в Південній Бессарабії
наприкінці

XIX

ст.

зумовлювався

політичними,

соціальними,

економічними, педагогічними і культурними чинниками. Після освітніх
реформ 60-х рр. XIX ст., що відбувалися у Російській імперії, в
Ізмаїльському повіті почався процес формування системи початкової
освіти. Діяли міські та повітові училища, які фінансувалися з місцевої або
сільської скарбниці. Мережа початкових училищ поступово зростала, й усе
більше дітей залучалося до освітнього процесу.
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початкової освіти в Південній Бессарабії наприкінці XIX ст.
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ІСТОРІЯ БЛАГОДІЙНОСТІ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО
ДВОРЯНСТВА В ДОКУМЕНТАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ
Наталія Гончарова
кандидат історичних наук, доцент
кафедри української і всесвітньої історії та культури,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Вивчення

особливостей

благодійної

діяльності

представників

шляхетного стану на теренах південноукраїнських губерній Російської
імперії ґрунтується на значному джерельному масиві. Метою статті є
аналіз документальних джерел з історії благодійності аристократів Півдня
України в ХІХ ст., наявних в Інституті рукопису Національної бібліотеки
України імені В. Вернадського НАН України.
Основні джерельні матеріали за темою дослідження зосереджені у
Центральному державному історичному архіві України у м. Києві, а також
регіональних

державних

архівах

Дніпропетровської,

Миколаївської,

Одеської, Херсонської областей, в архівних установах сусідніх держав, якот: Російському державному військово-історичному архіві, Російському
державному

історичному

архіві,

Національному

Молдова та ін.
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Чимало фактичних даних про благодійний аспект життя дворянської
спільноти означеного регіону зберігається у фондах Інституту рукопису
Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. Найбільшу
цінність для розкриття теми становлять справи фонду ІІ «Історичні
матеріали», об’єднані в збірці Я. Новицького. Ця збірка містить документи
про життя та побут дворянства різних губерній Російської імперії.
Незважаючи на те, що ці документальні матеріали не стосуються
досліджуваного регіону, аналіз представлених у них реєстрів дворянських
прізвищ, описів дворянських маєтків і поміщицького майна дозволяє
робити загальні висновки щодо типовості рис дворянського побутування в
різних регіонах Російської імперії.
Губернії Півдня України висвітлені в документах фонду «Історичні
матеріали» з різною мірою повноти та глибини. Найчисленнішими є
інформативні дані щодо Катеринославської губернії. Насамперед, це
документація

губернських

предводителів

дворянства

щодо

описів

дворянських маєтків на Катеринославщині, зокрема статистичні відомості
про кількість худоби, врожай, ціни на зернові; проведення дворянських
виборів, представлення кандидатів на виборні дворянські посади;
діловодна документація та листування з поміщиками, судові позови;
дворянські розкладки щодо поштових шляхів, рекрутських наборів тощо.
У матеріалах предводителів дворянства Катеринославської губернії
наявні

відомості

про

допомогу

армії

місцевими

аристократами:

пожертвування продовольства, худоби, возів, коней, палива [3; 5; 7; 12],
котрі доводять активну участь вищого стану в благодійній підтримці
воїнів, поранених, скалічених і цивільного населення у військових
конфліктах ХІХ ст. Сприяють розкриттю досліджуваної проблематики
матеріали дворянських опік Катеринославської губернії та повітів.
Діяльність дворянських опік як основного органу станового піклування
була спрямована на підтримку аристократів, котрі потрапили у складну
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життєву ситуацію, захист їхнього майна, збереження нормального
функціонування

дворянських

маєтків.

Цей

напрям

дворянської

благодійності мав внутрішньостановий характер. Серед документальних
джерел, котрі містять відомості про роботу дворянських опік на
Катеринославщині, згадаємо справи про встановлення піклувального
управління над поміщицьким майном [8; 9], описи рухомого та нерухомого
майна померлих дворян [1; 6; 7; 13]. Аналіз змісту цих документів
розкриває причини та процедуру впровадження такого управління,
висвітлює структуру справ опіки та документів, з яких вони складалися,
обсяги рухомого та нерухомого майна, приналежного місцевому нобілітету
тощо. Наприклад, у кожній повітовій дворянській опіці була наявна
відомість, до якої вносилися імена опікуваних дворянських дітей, їх вік,
місце знаходження в даний час та прізвище опікуна з повним розписом
належного їм майна. Так, в 1813 р. Олександрівською повітовою
дворянською опікою Т. Іванов був призначений опікуном Андрію
Карпинському. Проведений опис майна засвідчив, що малолітньому
дворянину належали: будинок із земляної цегли, вкритий очеретом, 700
дес. землі, 10 ревізьких душ, велика та дрібна худоба, вози, сані, меблі,
незначна кількість посуду й білизни. Окремо описувалась ікона «кругла,
середньої величини, оздоблена з обох боків сріблом із позолотою» [5, с.
67-68]. А С. Кащенко, призначений у 1848 р. тим же повітовим органом
опікуном до п’ятьох дітей померлого дворянина Івана Горлинського,
звітував про те, що малолітні сироти успадкували: старий будинок,
вкритий очеретом, комору, дерев’яний сарай, льох, шафу простої роботи,
кілька чавунних та мідних предметів посуду, а також жіночий мантол із
лисячим коміром [13, с. 1-4].
Ще однією причиною для встановлення опіки над маєтком могло
послужити жорстоке поводження поміщиків із кріпаками. У таких випадках
власник маєтку повністю відсторонювався від управління, не мав права
~ 40 ~

Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології,
політології, правознавства

2017

проживати в маєтку і користуватися послугами дворових людей, але, як і
раніше, отримував із маєтку весь прибуток. Серед матеріалів Інституту
рукопису зберігається справа дворянина Івана Ліньова про жорстоке
поводження із селянами, датована 1843 р. Повітова палата карного суду
визнала аристократа винним у нелюдському ставленні до кріпаків і
присудила сплатити на користь скарбниці штраф у розмірі 30 руб. сріблом,
попередивши його, щоб надалі він утримувався від подібної поведінки
«під острахом найсуворішого учинення з ним за законом» [10, с. 78]. У
1847 р. рішенням Катеринославського дворянського зібрання І. Линьова
виключили

зі

списків

землевласників

Олександрівського

повіту

Катеринославської губернії. Опіку над майном (300 дес. землі та 4 ревізькі
душі) й п’ятьма дітьми отримала дружина Пелагея [4, с. 866]. У 1850 р. у
тому ж Олександрівському повіті стало відомо, що капітан Павло
Куксенко в своєму маєтку закатував до смерті дванадцятирічного
хлопчика. У ході розслідування з’ясувалося, що цей випадок не був
поодиноким. Дворянське зібрання повіту постановило: сприяти арешту
Куксенка, опікунське управління маєтком передати дружині, яка до
злочинів чоловіка була непричетна [11, с. 77-79].
Стосовно інших губерній Півдня України наявні лише окремі
документи.

Зокрема,

це

листування

з

предводителем

дворянства

Єлисаветградського повіту Херсонської губернії про поставки дворянкою
Байдак палива для казарм [2, с. 1-2]. Крім того, у фонді міститься
діловодна документація Бессарабської губернської дворянської опіки:
грошові звіти опікунів за 1884-1894 рр., описи майна тощо [14, с. 1-2].
Таким чином, використання вищезазначених документальних джерел
із критичною їх оцінкою цілком дозволяє охарактеризувати основні
напрямки благодійної діяльності дворянської спільноти, поширені в
південноукраїнських губерніях, довести дієвість активності місцевого
нобілітету щодо підтримки нужденних.
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БЕССАРАБСЬКИЙ ДВОРЯНИН ОЛЕКСАНДР СТЮАРТ:
НЕВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ
Ганна Градинар
магістрантка кафедри
української і всесвітньої історії та культури,
факультет української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д. іст. н., проф. Циганенко Л.Ф.
Однією з характерних ознак історії Російської імперії другої
половини ХІХ ст. став стрімкий розвиток науки. З’являються наукові
школи та лабораторії; передові вчені намагаються активно втілювати
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досягнення науки і техніки в повсякденне життя. Наприкінці століття в
країні виникає розгалужена мережа різноманітних наукових осередків –
кружків, комісій, товариств. Визначальну роль в процесі їх створення та
становлення відіграють представники дворянського стану. Не залишилися
осторонь від цього процесу й представники бессарабського дворянства.
Бессарабія – регіон, де розгортали свою діяльність багато унікальних
особистостей, таких як, І. М. Халіппа, І. К. Суручану, О. М. Крупенський,
О. Ф. Стюарт та інші. Детальніше зупинимося на останньому.
Барон Олександр Федорович Стюарт – відомий вчений та
громадський діяч. Зоолог, доцент Новоросійського університету (18681870),

перший

директор

Національного

музею

етнографії

і

природознавства в Кишиневі [1].
Олександр Стюарт народився 9 листопада 1842 р. в с. Жеамена
Бендерського повіту. Стюарти – це старовинний шотландський рід, який
був тісно пов’язані з правлячим королівським домом Шотландії. Рід
Стюартів відомий у Швеції, Німеччини та Балтійських країнах. Батько
Олександра, Федір Федорович Стюарт, був одружений на племінниці
відомого філософа Іммануїла Канта, жив у Латвії звідки пізніше переїхав
на навчання до Санкт-Петербургу.
Після закінчення університету Ф.Ф. Стюарт брав участь у війні з
турками, служив при генеральному штабі, а потім при російському
посольстві в Константинополі. Другою дружиною барона Федора Стюарта
стала онука князя Морузі, Роксанда Дмитрівна, яка принесла з собою в
якості приданого частину маєтку князя з кількома селами Бендерського
повіту. Від цього шлюбу народилося троє дітей, серед яких і майбутній
барон Олександр Сюарт. У сім’ї Стюартів значну увагу приділяли
навчанню дітей й тому всі нащадки славетного роду отримували освіту в
кращих навчальних закладах Російської імперії.
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Після смерті матері Олександр разом з батьком переїздить до СанктПетербургу, де навчався в Олександрівськом ліцеї. Під час навчання
зацікавився біологією та разом зі своїм товаришем Миколаєм Ножиним (в
майбутньому відомий біолог, соціолог, громадський діяч) відвідував
гурток природознавства, на засіданнях якого обговорювалися різні
проблеми

вивчення

навколишнього

світу

в

дусі

європейського

просвітництва. Дуже скоро Олександр усвідомив, що хоче пов’язати своє
подальше життя з вивченням природничих наук. Свідомим рішенням О.
Стюарта став перехід на навчання до Санкт-Петербурзького університету.
Про переведення з Олександрівського ліцею просили рідко, тому подібний
крок вимагав особистого схвалення імператора [3, c. 226].
4 серпня 1860 р. Олександр Стюарт отримав дозвіл на переведення.
В університеті він обрав фізико-математичний факультет, познайомившись
з багатьма відомими російськими натуралістами того часу – Стефаном
Куторга (який ще в 1860 р. почав знайомити студентів з маловідомою тоді
теорією Дарвіна), Левом Ценковским (вивчав перехідні види між світом
рослин і світом тварин) і ін. Талант та інтерес Стюарта до біології
викликав

щире

захоплення,

і

незабаром

викладачі

вирішили

рекомендувати його до європейського вишу, де б він зміг отримати більш
якісну освіту.
В лютому 1861 р. цим вузом став заснований ще в ХІV ст.
Гейдельберзький університет. Приїхав із Росії, Олександр відразу ж
поринув у наукову діяльність, відвідуючи курси видатних вчених того
часу:

Брунна, Бунзена, Кирхоффа. Особливе

захоплення у барона

викликали питання, пов’язані з дослідженнями ембріології безхребетних.
За Гейдельбергом були стажування в Тюбінгені, Бонні, Берліні та нові
знайомства, дослідження, лекції інших блискучих учених.
В Німеччині О. Стюарт зустрівся з давнім ліцейським товаришем –
Миколою Ножиним. Разом з Ножиним та іншим російським вченим –
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Олександром Ковалевським та Іллею Мечниковим, – Стюарт подорожує на
узбережжя Адріатичного, Червоного, Середземного морів, де займається
виявленням і дослідженням морських безхребетних. Саме в цей період

у

найбільших європейських профільних журналах починають виходити його
перші наукові статті. В 1862 р. у Швейцарії О. Стюарт знайомиться з
біологом Моріцем Шиффом, який погодився стати його науковим
керівником.
Більшу частину часу в 1863-1865 рр. барон Стюарт проводить в Італії
та Франції, працюючи над дисертацією з розвитку безхребетних
Середземномор’я. У 1866 р. дисертація була успішно захищена в
Тюбінгені, і Стюарт отримав ступінь доктора філософії. Того ж року
Олександра

Федоровича

було

заарештовано

по

справі

російської

Гейдельберзької читальні та наприкінці 1866 р. у В’ятську губернію під
нагляд поліції. Завдяки клопотанням впливових родичів, О. Стюарт
отримав дозвіл на продовження навчання в Дерптському університеті, по
закінченню якого отримав ступінь магістра зоології. Наукові інтереси
кликали барона на південь, і він зупиняється в Одесі, де до 1871 р. в якості
приват-доцента здійснює викладацьку діяльність в Новоросійському
університеті.
У 1869 р. в житті Олександра Стюарта відбувається інша значуща
подія:

він одружився на представниці стародавньої молдавської

дворянській родини – Катерині Катаржи. Придане нареченої було значним
і склало 450 десятин землі в Бессарабії, в Бєльцькому та Оргеєвському
повітах. У тому ж році О. Стюарт розпочинає громадську діяльність,
ставши почесним світовим суддею, членом і головою Бендерської
повітової земської управи, депутатом Одеської міської думи.
У 1873 р. О. Стюарт знову вирішує присвятити себе цілком науці й
на довгі 10 років їде займатися дослідженнями до Швейцарії. В 1883 р. він
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повертається до Бессарабії, де одразу ж розпочинає бурхливу громадську
та наукову діяльність.
Під керівництвом Олександра Стюарта в 1889 р. в Кишиневі було
проведено сільськогосподарську і промислову виставку, яка отримала
найвищі оцінки від зарубіжних представництв і фірм, а окремі її експонати
пізніше були удостоєні вищих нагород на виставках у Петербурзі.
Головними проектами земської та наукової діяльності барона стали:
підготовка проекту та споруда будівель Костюженської психіатричної
лікарні; відкриття Бессарабського Земського музею. Спорудження будівлі
для музею розпочалося в 1903 р. Однак витрати на будівництво значно
перевищили проектні розрахунки. Із-за значної перевитрати коштів у 1906
р. барона О. Стюарта зняли з поста голови земської управи. Звинувачення
на його адресу були дуже серйозними [1].
Займаючись земськими справами, контролюючи будівництво музею,
Олександр Стюарт не забував і про науку. Так, у 1904 р. він заснував
Бессарабське товариство натуралістів і любителів природознавства (далі –
БТНіЛП), члени якого вивчали ґрунт, флору і фауну Бессарабії. Спочатку
БТНіЛП налічувало 30 членів, з яких 4 – почесних (Ф. В. Овсянников,
П. П. Семенов-Тян-Шанський, М. В. Горонович, М. А. Мензбір).
Активними

діячами

об’єднання

були

Н. А. Дорошевский,

Н. Н. Зубковський, Ф. Ф. Остерман, Л. Ю. Халанай, Н. В. Кисса, І. Е. Попа,
Н. Т. Немцан та ін. Пізніше в товаристві утворилися секції фізики і
математики,

медицини,

агрономії,

психології

та

філософії,

бессарабоведення. БТНіЛП проводило наукові засідання, організовувало
публічні лекції, курси з популяризації науки. В 1904-1914 рр. членами
об’єднання було прочитано понад 70 доповідей, зроблено 75 наукових
повідомлень, організовано урочисті збори, присвячені Н. І. Пирогову,
Л. Н. Толстому, Н. А. Дорошевський, молдавському природодослідникові і
педагогу К. Ф. Казимиру

тощо. БТНіЛП фінансувалося за рахунок
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членських внесків, пожертвувань, надходжень від губернського та
повітових бендерського, кишинівського земств, платних публічних лекцій,
продажу видань. На ці кошти купувалися книги, видавалися наукові праці,
проводилися екскурсії, наукові дослідження. В Національному музеї
природи та етнографії (м. Кишинів, Республіка Молдова) зберігається
фотографія палеонтологічних розкопок біля села Тараклія, які були
організовані на кошти БТНіЛП [2].
Товариство видавало «Праці Бессарабського товариства дослідників
природи та любителів природознавства» (в 1906-1917 вийшли 6 томів),
журнал «Бессарабське сільське господарство». Члени товариства ратували
за відкриття вищого сільськогосподарського навчального закладу в регіоні,
сприяли охороні пам’ятників природи тощо. В 1918 р. Бессарабське
товариство натуралістів і любителів природознавства припинило своє
існування [1].
Хочеться відмітити, що за всі роки, які О. Ф. Стюарт присвятив
розвитку науки та культури Бессарабії, він лише декілька разів брав
відпустку. Це була людина з великої літери. Не даремно посмертно йому
було

присвоєне

звання

«емблеми

квітучої,

ідейної,

багатою

народолюбцами Бессарабії».
Сьогодні в Бессарабії про Стюарта мало хто пам’ятає, за винятком
деяких істориків і фахівців-біологів. Але справжні пам’ятники діяльності
цього нетривіального і енергійного чоловіка – це Краєзнавчий музей і
комплекс будівель Костюженської лікарні. В цьому справжня велич барона
Олександра Стюарта з давнього шотландського роду.
Література:
1. Кишинёв. Энциклопедия 1984 г. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://kishinev84.murvanidze.com/category/b/next/4
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2. Мой город Кишинёв. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://oldchisinau.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3448&view=print
3. Тарнакин В. Бессарабские истории. Историко-краеведческие
журналистские расследования / В. Тарнакин, Т. Соловьёва. – Chişinău,
2011. – 306 с.

ТИПОЛОГІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Неля Грищенко
старший викладач
кафедри соціології та політології
Національний авіаційний університет
(м. Київ, Україна)
Феномен молодіжної субкультури вперше було досліджено західною
наукою і тому розроблення сутнісних характеристик та моделей динаміки
молодіжної субкультури якнайповніше відображені у працях зарубіжних
авторів таких, як Дж. Хілл, Дж. Шелтон, Ф. Коен, М. Брейк, С. Куель, С.
Міллер, Д. Хебдідж, С. Фрітт [1, с. 52].
Актуальність дослідження теми типології молодіжних субкультур
полягає в тому, що молодь як найбільш динамічна та прогресивна частина
сучасного суспільства досить часто проявляє себе та спрямовує свою
діяльність в рамках тих чи інших субкультурних утворень. Метою статті є
розкриття типології сучасних субкультурних утворень молоді.
Найпоширенішим способом

вивчення

молодіжних

субкультур

вважається їх типологізація, яка, в свою чергу, допомагає виявити сутнісні
характеристики досліджуваного явища. Але тут є певна складність,
оскільки феномен молодіжної субкультури зазвичай проявляється через
різні форми, які хоч і допомагають виявляти нові молодіжні субкультурні
утворення, але можуть і бути прихованими, якщо зважати тільки на одну
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типологію. Тому можна припустити, що розглядаючи та порівнюючи різні
типології субкультур, знайдемо ті критерії, які допоможуть якнайглибше
дослідити сам феномен молодіжної субкультури.
Ще у 1988 р. О.Толстих у праці «Взрослые и дети: парадоксы
общения» пропонує типологізувати молодіжні субкультури за напрямками
діяльності:
1) суспільно-політичні групи, які базуються на пропаганді окремих
суспільно-політичних поглядів;
2) радикали, яких очолюють переважно представники старшого
покоління;
3) еколого-етичні групи, до яких автор відносить неформальні
молодіжні утворення такі, як панки та хіпі;
4) нетрадиційно-релігійні групи такі, як сатаніти;
5) групи за інтересами, до яких відносить спортивних та музичних
фанатів [3].
Звичайно, на той час дана типологія якнайкраще могла пояснити
прагнення молоді до прихильності тієї чи іншої субкультури. Одначе на
сьогодні дана типологія в неповній мірі охоплює всі різновиди та форми
молодіжних субкультур них утворень.
Вчений М. Брейк розглядає молодіжні субкультури з точки зору
девіантності та виділяє чотири їх типи:
1) нормальна

(молодіжна

група,

яка

не

потребує

спеціальної

субкультури для вирішення своїх соціальних проблем);
2) делінквентна (група, що об’єднує тих, хто потенційно здатний
вчинити протиправні дії);
3) культурні бунтарі (вихідці із середнього класу, які мають вищу
освіту і є шанувальниками мистецтва);
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4) політично активна молодь (група, що включає широкий спектр
політичних уподобань, від екологічних рухів до прямих політичних
актів) [4, с. 23].
Ця

типологія

базується

на

психологічних

характеристиках

особистості, які теж не можна вважати вичерпними і такими, що в повній
мірі пояснюють виникнення та існування субкультур них утворень.
У сучасній науці домінує традиція дослідження молодіжної
субкультури в контексті ціннісної та світоглядної диференціації у
молодіжному середовищі (Ф. Коен, М. Брейк, С. Куель). Оскільки
молодіжні субкультурні утворення є настільки динамічними, що всі
типології є правомірними для конкретного історичного часу та соціуму.
С. І. Левікова при типологізації врахувала частку участі молоді в тій
чи іншій субкультурі та запропонувала виділити:
1) чисті молодіжні субкультури, які є закритими для представників
інших поколінь і є самоціллю для будь-якої молодої людини;
2) змішані, які є доповненням, а не самоціллю.
На основі даної типології російська вчена С.С. Карпіленя створює
свою типологію та розширює її ступенем «відкритості» молодіжних
субкультур для інших молодих людей [2, с. 29].
Часто молодіжні субкультури виникають як реакція на ті чи інші
соціальні явища та процеси, коли молоді люди, перебуваючи у періоді
особистісного становлення, через неформальні об'єднання висловлюють
протест проти бідності, безробіття, неможливості здобути освіту,
жорстко стратифікованої соціальної системи. У той же час, формування
субкультурних течій асоціальної спрямованості сигналізують про існуючі
або назріваючі у суспільстві проблеми, вивчення яких сприяє їх більш
ефективному вирішенню.
Основними тенденціями субкультурного розвитку в сучасній Україні є:
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- формування субкультур, цінності яких будуть відповідати
соціокультурній

реальності

іншого

типу

суспільного

розвитку

(постіндустріального суспільства), у основі якого лежить усвідомлення
цінності кожної людини, толерантності до інших норм, моделей
поведінки; розвиток субкультур, які пропагують перехід від цінностей
споживання до цінностей творення;
- вихід більшості субкультур у віртуальну сферу, яка сприяє
розсовуванню кордонів сприйняття світу;
- формування єдиного субкультурного простору, у рамках якого
представники різних субкультурних течій сприймають світ у контексті
«ми – представники глобального суспільства, що мають різні погляди на
життя і поважають один одного» [1, с. 52-53].
Аналізуючи різні типи молодіжних субкультур можна зробити висновок,
що дане явище динамічне і постійно розвивається. Молодь в пошуках своєї
ідентичності може певний час належати до кількох молодіжних субкультур.
Тому величезне різноманіття типологій молодіжних субкультурних утворень не
можна охарактеризувати з позицій якоїсь однієї із типологій.
Література:
1. Грищенко Н. І. Сучасні субкультурні утворення молоді як
транслятори цінностей постіндустріального суспільства / Н. І. Грищенко //
Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук:
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО
«Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». 2014. –
С. 51-54.
2. Карпиленя

С.

С.

Молодежная

субкультура

как

способ

социализации молодежи в условиях модернизации российского общества:
автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата
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социологических наук: ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» /
С.С. Карпиленя. – Ростов-н/Д., 2009. – 34 с.
3. Толстых

А.

В.

Взрослые

и

дети:

парадоксы

общения

/

А. В. Толстых. – М.: Педагогика, 1988. – 128 с.
4. Brake M. The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in
America, Britain and London / M. Brake. – Rouledgeand Kegan Paul, 1995. –
P. 23.

БЕССАРАБІЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
МАЛОДОСЛІДЖЕНІ ПРОБЛЕМИ
Ада Дізанова
кандидат історичних наук, доцент
кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Проблеми Другої світової війни постійно знаходяться в полі зору
вітчизняних та зарубіжних дослідників, праці яких присвячені новим
концептуальним підходам щодо вивчення історії війни, військовим
операціям, подіям, що відбувалися в окремих регіонах. Не обійшли увагою
науковці й Бессарабію, Південну Бессарабію, Українське Подунав‘я,
Трансністрію. Події Другої світової війни в Українському Подунав’ї
описані в праці О. М. Лебеденка і А. К. Тичини [8]. У 2004 р. вийшла книга
«Азовцы и дунайцы в боях за Родину в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» [1], автори якої були учасниками бойових дій.
Становище

краю

в

умовах

окупаційного

режиму

знайшло

відтворення в роботах дослідників С. Желяскова [7], Н. Дейнеки
(Терефери) [16], О. Новосьолова [13], І Левітаса [9], І. Никульчі [12],
автора даної статті [4; 5] та інших. Релігійній політиці окупаційної влади
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присвячені роботи М. Михайлуци [10; 11]. Однак чимало аспектів
проблеми залишаються маловивченими. Потребує більш детального
вивчення питання щодо переговорного процесу з приводу передачі
Бессарабії і Буковини Радянському Союзу в 1940 р., а також повернення
цих територій Румунії в 1941 р. Потребують ґрунтовного опрацювання та
аналізу архівні документи. Так, у Державному архіві Одеської області
зберігаються тисячі справ з різних фондів, які відображають діяльність
окупаційної влади в Трансністрії та Бессарабії [6].
Спочатку вся повнота адміністративної влади на окупованих східних
територіях належала командуванню збройних сил Німеччини, Угорщини
та Румунії. Відповідні повноваження Гітлер надав командуванню вермахту
своїм наказом від 25 червня 1941 р. Доля окупованих земель
обговорювалась на таємній нараді 16 липня 1941 р. – вони мали стати
колоніями Німеччини.
Відомо, що на цій нараді обговорювалася також проблема територій
між Дністром і Південним Бугом, які Гітлер пропонував передати Румунії
в якості винагороди за участь у війні. Однак і Розенберг, і Герінг
виступили проти того, щоб віддавати румунам важливі з економічної
точки зору землі з великим портом в Одесі. Тому було вирішено передати
Румунії межиріччі Дністра і Південного Бугу тільки у тимчасове
управління з рішенням остаточної долі цих земель після війни [14, с.171172].
Згідно з німецько-румунською угодою від 19 липня 1941 р. Румунії
були передані на постійне управління території, віддані Радянському
Союзу в 1940 р, і на тимчасове управління території, які розглядалися як
плата за участь у війні проти СРСР. За німецько-румунською угодою,
підписаною 30 серпня 1941 р. у Бендерах, Румунія отримала лише мандат
на здійснення тимчасової адміністрації та економічної експлуатації
межиріччі Дністра і Південного Бугу.
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На території південно-західної України і Молдавії були створені такі
окупаційні зони: губернаторство «Трансністрія» (Задністров'я), до якої
увійшли

Одеська,

південні

райони

Вінницької,

західні

райони

Миколаївської областей та лівобережні райони Молдавії (з центром у місті
Тирасполь, а з 17 жовтня 1941 року – в місті Одеса), губернаторство
«Буковина» (з центром в місті Чернівці) губернаторство «Бессарабія», куди
увійшли Ізмаїльська область і правобережні райони Молдавії (з центром в
місті Кишинів). Адміністрація губернаторств складалася переважно з
румун, представники місцевого населення призначалися тільки на низові
посади. Всі префекти були переважно військовими. Губернаторство
«Бессарабія» очолив генерал Войкулеску, відомий через жорстоку
розправу над учасниками Татарбунарського повстання.
В Бессарабії було розміщено 9 жандармських легіонів. П. Шорніков
вказує, що кількість жандармів і поліцейських в жовтні 1941 р дорівнювала
4282 чол. [17].
Практично всі дослідники вказують на те, що режим, встановлений у
Бессарабії, був лояльнішим, ніж, наприклад, на території Рейхскомісаріату
«Україна». І це не дивно. Адже румунські власті вважали ці землі своїми.
Однак і на цій території було чимало прикладів жорсткого й жорстокого
ставлення до населення. Румунська влада ввела смертну кару за
невиконання наказів, за напад на румунських і німецьких солдатів,
чиновників, а також за шпигунство і диверсії.
Наказ губернаторства «Бессарабія» від 15 листопада 1941 р. жорстко
регламентував

повсякденне

життя.

Цивільним

службовцям

суворо

заборонялося під час служби розмовляти чужою мовою. Розмовляти в
громадських місцях можна було тільки румунською мовою. На румунську
мову були переведені видавнича справа, навчання в більшості навчальних
закладів. 27 лютого 1942 року було видано розпорядження Ізмаїльської
повітової префектури, за яким заборонялося розмовляти російською та
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болгарською мовами [15, с. 194]. Усі чиновники й торговці нерумуни були
відсторонені від роботи. Навіть румуни, які жили в Бессарабії за
радянської

влади,

повинні

були

підтвердити

свою

національну

приналежність.
Потребує ретельного вивчення питання про ставлення місцевого
населення до таких заходів. Є чимало фактів, які свідчать, що частина
населення не бажала миритися з румунізацією. Так, у більшості
молдавських сімей користувалися російськими іменами. Однак серед
архівних матеріалів є й такі, які свідчать про співробітництво болгар,
росіян, українців з румунською владою. У зв’язку з цим постає ціла низка
питань щодо причин такого співробітництва, наскільки масовим було це
явище, чи можна цих осіб вважати колаборантами, враховуючи, що
територія Бессарабії до 1940 р. була під владою Румунії.
Німецько-фашистський режим схарактеризував сам Антонеску:
«При найнезначнішому опорі з боку населення – розстрілювати на місці ...
Населення Бессарабії піддати перевірці. Підозрюваних і тих, хто виступає
проти нас, необхідно знищувати» [8, с. 165]. Підозрюваними були цілі
народи – росіяни, липовани, українці.
Вже 8 липня 1941 І. Антонеску на засіданні румунського уряду
заявляв, що виступає за насильницьку міграцію всього єврейського
елементу Бессарабії і Буковини. Він також висловлювався за насильницьку
міграцію українського елемента, вказуючи, що в румунській історії не було
більш підходящого моменту. Відомо, що Антонеску тоді заявив: «Якщо
потрібно, стріляйте з кулеметів».
Вже влітку 1941 р Бессарабії й Буковині почалися масові репресії
проти єврейського народу [13]. Чекають своїх дослідників архівні
документи, що підтверджують існування єврейського гетто в Ізмаїлі. У
лютому 1942 р. Антонеску на засіданні уряду заявив, що потрібно
позбутися росіян, українців, поляків, болгар, гагаузів, що населяють
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Бессарабію. В першу чергу переслідували тих, хто був причетний до
радянської влади, а також тих, чиї родичі поїхали в Радянський Союз.
Концентраційні й трудові табори для військовополонених були
створені поблизу Рені, в селі Мирнопілля Саратського району, під
Болградом, в районі Ізмаїла, Кілії, в Татарбунарах. До Німеччини й Румунії
на каторжні роботи було вивезено 15 тис. осіб [8, с. 165-166].
Після визволення Одещини від румунсько-німецьких окупантів у
1944 р. була організована Одеська обласна комісія сприяння у роботі
Надзвичайної Державної комісії з встановлення і розслідування злодіянь
німецько-фашистських загарбників і їхніх спільників і заподіяного ними
збитку громадянам, колгоспам, громадським організаціям, підприємствам і
установам. 55 архівних справ містять матеріали по Одесі й Одеській
області [2]. Такі дані були зібрані й по Ізмаїльщині [3; 15, с. 228-238]. Було
підраховано, що збитки, завдані німецькими біженцями й деякими
регулярними військами на території лише Ізмаїльського повіту, склали
63 841 222 лея [3, арк. 4]. Загальна вартість продуктів, переданих німцям,
становила 22 362 485 лей [3, арк. 7]. Однак, на наш погляд, ці цифри
потребують уточнень.
Отже, події Другої світової війни в Бессарабії знайшли відображення
у вітчизняній та зарубіжній історіографії, однак залишається чимало
проблем і

питань, які потребують додаткового

вивчення, нових

концептуальних підходів, уточнення фактів, статистичних даних, більшої
уваги до персоналій.
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СМЕНА ОРИЕНТИРОВ В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ирина Долголенко
кандидат философских наук, доцент
кафедры украинской и всемирной истории и культуры
Измаильский государственный гуманитарный университет
(Украина)
На современном этапе ученые все чаще концентрируют свое
внимание на решении проблем философии образования, активное их
обсуждение

в философской и педагогической

литературе

служит

выражением надежды научного сообщества, что именно на этом пути
может быть достигнута возможность преодоления крупномасштабных
кризисов

21

века

экологического,

–

цивилизационного,

антропологического.
Экологические

противоречия,

межличностные

конфликты

и

социальные разногласия прошлого и начала нового столетия являются
следствием мирового кризиса европейской системы образования, который
выражается

в

несоответствии

природе

человека

и

требованиям

современности. В связи с этим, актуальным является вопрос о методологии
современной теории образования, которая должна определить стратегию и
тактику с учетом развития общества. Решение этой проблемы – сфера
компетенции

философии

образования.

Реформирование

системы

образования невозможно без уяснения оснований, определяющих место
образования

в

обществе

и

государстве,

а

также

соответствие

образовательных программ интересам человеческого существования. На
этом пути могут быть получены ответы на вопросы о том, какие
достижения советского образования следует сохранить, а от чего
необходимо

отказаться,

что

в

наследии

отечественной

традиции

представляет ценность, а что нет, в какой мере образовательный опыт
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приемлем, а в какой он не только не существует, а и прямо противоречит
традициям отечественной высшей школы.
Сегодня уже сформирован широкий спектр мнений по поводу
природы, целей и задач философии образования. Некоторые педагоги
скептически относятся к философии образования, считая педагогику
самодостаточной

наукой,

способной

ко

вполне

самостоятельному

решению философско-мировозренческих и теоретико-познавательных
задач. Взаимоотношения философии и педагогики в этом случае
параллельно сосуществующие дисциплины. При этом не учитывается, что
с исторической и с современной точки зрения педагогика всегда была и
остается

непосредственно

связанной

с

философией

буквально

до

неразличимости. Нынешние тенденции абсолютного противопоставления
философии

и

педагогики

методологического

происходят

характера

и

не

из

трудностей

затрагивают

техникокаких-либо

принципиальных аспектов проблемы. Дело в том, что по мере усложнения
и дифференциации видов деятельности связь между философией и
педагогикой стала более сложной и опосредованной, а значит и менее
очевидной.
Говоря о необходимости уточнения взаимосвязи между такими
понятиями, как «философия» и «педагогика», мы не оговорились.
Исследователи уже давно фиксируют ее наличие [1, с. 6]. Так, например, в
своей книге «Основы педагогики», вышедшей в начале 20-х годов, которая
по праву считается одной из лучших книг ХХ столетия по педагогике, С.И.
Гессен писал: «Между понятиями культуры, истории, философии,
образования и педагогики устанавливается…тесное взаимоотношение.
История есть повествование о прошлом человечества, накопленном им в
его работе над культурными ценностями. Философия есть наука о самих
этих ценностях, их смысле, составе и законах. Но эти ценности и суть цели
образования.

Следовательно,

каждой
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соответствует особый отдел педагогики в виде как бы прикладной ее
части: логике – теория научного образования, что многими не особенно
удачно называется дидактикой; этике – теория нравственного образования;
эстетике

–

теория

художественного

образования

и

т.д.

Нормы,

устанавливаемые педагогикой, конечно, не могут основываться на одних
этих философских дисциплинах, но предполагают также привлечение
психологического и физиологического материала» [2, с. 37]. Вслед за этим
положением С.И. Гессен делает еще один вывод: «Если педагогика так
тесно связана с философией и в известном смысле может быть названа
даже прикладной философией, то следовало бы ожидать, что история
педагогики есть часть или, если угодно, отражение истории философии»
[2, с. 38].
Образование как социальная практика для своего теоретического
осмысления

требует

общеконцептуальных

подходов

и

решений,

используемых современной философской мыслью для исследования
социальности. Именно поэтому для объяснения характера онтологии
современного образования важно понять трансформации, произошедшие в
философии в целом, в том числе и в социальной философии. Можно
констатировать, что в отечественных социальных науках сегодня
отсутствуют выраженные приоритеты – концепции, школы, направления.
Вместе с тем исследовательское пространство заполнено разнообразными
теоретическими построениями, пришедшими из западной философии, но
получающими на нашей почве серьезное признание. Теоретическая мысль
о социальном приобрела характер концептуальных коммуникаций, и, хотя
действительность достаточно специфична и каких-либо аналогов в
характере социальности трудно обнаружить, тем не менее сам факт
поликонцептуальности является симптоматичным и свидетельствует об
этапе адаптационных шагов каждой из теории.
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Украинскую философскую мысль о социальном не могли не
затронуть происшедшие в ХХ в. трансформации философии. Философия
как

метафизика

субстанциализировала

исследовательскую

мысль,

направляя ее на поиски субстанции как предельного основания того или
иного региона сущего – социального сущего в том числе. В качестве
социальной субстанции в различные исторические периоды могли
называться по-разному увиденные первоначала. Но их значение всегда
оставалось одним: они держали социальность, скрепляли ее различные
сферы, обуславливали однолинейные, жесткие связи, чем обеспечивали
стабильность, иерархичность и жесткость социальности. Так обнаруживала
себя власть метафизики как мысли о социальном.
Эта власть несла с собой возможность обоснования и властных
политических

режимов,

представлявших

собой

объективированный

результат метафизического стиля мышления. Что касается образования,
здесь, как

и

в прочих

социальных

практиках, это

сказывалось

унифицированностью системы, стандартизированностью педагогических
концепций

и

деятельности,

моностратегической

установкой

в

управленческой политике.
Метафизические социальные и образовательные онтологии видятся
как проявления объективно существующих реальностей, но не в их
данности

сознанию

в

свойственной

для

них

специфике.

Как

существующие объективно, они стабильны, развиваются по устоявшимся и
свойственным только им объективным законам, требуют знания этих
законов для научного управления. В силу объективного существования
особые онтологические регионы – социальное бытие и бытие образования
– не могли рассматриваться прерогативой философии, которая видит свой
предмет в фокусе ответа на вопросы: «Как он возможен?», «Как можно его
мыслить?». Социальность и образование в метафизическом ракурсе – как
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субстанциально

определенные

–

являются

прерогативой

наук,

соответственно социологии и педагогики.
Деконструктивистские

процессы

в

философии

ХХ

в.

–

деконструкция метафизики – повлекла за собой принципиальные
изменения в онтологических построениях. Осмысливая происшедшие
философские трансформации, можно сделать вывод, что все они, и в их
положительных чертах, и в их издержках, осуществляются в русле общих
концептуальных изменений современной мысли, направленной на отказ от
субстанциализма как
метафизического

онтологического

мышления

принципа. Деконструктивизм

обусловливает

все

существующие

на

сегодняшний день подходы к анализу социальности в различии ее
отдельных

форм

и

фрагментов.

Методологический

резонанс

общефилософского деконструктивизма в области социальности сказался в
том плане, что она больше не видит как иерархично устроенная система,
зависимая от центральной базовой структуры.
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САМОВРЯДУВАННЯ В ПРИМОРСЬКИХ МІСТАХ
ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.:
ІСТОРІОГРАФІЯ
Антонина Дорошева
кандидат історичних наук, доцент
кафедри гуманітарних і природничо-технічних дисциплін
Дунайський факультет МРТ КДАВТ
імені гетьман Петра Конашевича-Сагайдачного
(Україна)
На сучасному етапі демократизації та формування правових засад,
пошуку найефективнішої моделі взаємодії центральних та регіональних
інститутів влади постало важливе питання створення в Україні на засадах
загальноєвропейських традицій якісно нового міського та місцевого
самоврядування. В умовах загальної урбанізації в економічному та
політичному відношенні відчутно зростає роль міст, що виступають
провідним компонентом виробничих сил суспільства та важливим
джерелом самофінансування регіонів, що робить тему нашого дослідження
актуальною та своєчасною.
Мета дослідження полягає у аналізі радянської історіографії щодо
питань діяльності органів міського самоврядування приморських міст
Півдня України в означений період. Відповідно до поставленої мети
визначено такі основні завдання: проаналізувати ступінь дослідження
обраної теми радянськими істориками; висвітлити основні етапи в розвитку
історіографії СРСР щодо означеного кола питань.
Для історіографії радянського періоду було притаманно розглядати
питання міського самоврядування з позиції марксистсько-ленінського
вчення

про

антинародну

сутність

будь-яких

політичних

систем,

запроваджених у царській Росії. При цьому повністю ігнорувалися такі
важливі функції, притаманні самоврядуванню, як розвиток культури,
підвищення освітнього рівня та розбудова системи охорони народного
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здоров’я.
У перші роки існування радянської влади майже не виходило робіт,
присвячених проблемам міського самоврядування, що було пов’язано з
наділенням дум та управ ознаками, притаманними капіталістичному ладу.
Лише в 50-60-х рр. ХХ ст. у зв’язку з певною лібералізацією суспільного
життя відбуваються деякі зрушення. Одним з перших авторів був П.
Зайончковський, який, поруч з загальними тенденціями політичного
розвитку Російської імперії в ХІХ ст., торкається й питань міського
самоврядування. Зокрема, в роботі міститься інформація щодо генералгубернаторів, які були представниками царської адміністрації на місцях. В
їх руках була зосереджена вся повнота влади. Недостатня інформованість
генерал-губернаторів про місцеві справи негативно позначалася на процесі
розбудови міського господарства [8]. В працях П. Зайончковського
наведені фрагментарні відомості про південноукраїнські міста.
В. Загоруйко в праці «По страницам истории Одессы и Одесщины»
систематизував значну кількість наявної бібліографії. Автор висловив
оригінальну думку про те, що будівництво залізниць мало для Одеси не
тільки позитивні, а й негативні наслідки, оскільки прокладення нових
залізничних шляхів, зокрема Миколаївського, призвело до спрямування
значної частини вантажопотоків поза Одесою [7]. Історію виникнення та
розвитку Одеської пошти нам вдалося розкрити передусім завдяки
краєзнавчій праці Ю. Гаврилова та Е. Голубовського «Есть город у моря»
[6].
У 1978 р. вийшло відразу кілька праць, присвячених двохсотріччю
Херсона та Миколаєва. Робота «Херсон. Страницы истории. 1778-1979»
(автор – В. Сурина) являє собою тезове викладення найбільш вагомих
фактів з історії міста. Для нас цікавим був матеріал про відкриття міської
бібліотеки, будівництво водопроводу, санітарний стан міста у другій
половині ХІХ ст. тощо [15]. Наступна праця з цього циклу – «Херсону 200
~ 65 ~

Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології,
політології, правознавства

2017

лет, 1778-1978 гг.», яка містить окремі документи, що висвітлюють історію
міста з початку заснування й до 1978 р. Значна кількість інформації
стосується історії Херсонського порту [16]. П. Виборний, висвітлюючи
історію Миколаєва, пов’язав початок його промислового розвитку з
відкриттям у місті суднобудівних заводів вже у 1890-х роках [4].
У 1980-ті роки починають з’являтися дослідження, присвячені
безпосередньо міському самоврядуванню у другій половині ХІХ ст.
Особливо треба виділити монографію санкт-петербурзької дослідниці
В. Нардової «Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х гг.
ХІХ в.» [11]. В праці розглядається стан, структура громадського
управління у 60-х рр. ХІХ ст. та підготовка міської реформи 1870 р.,
компетенція органів міського муніципалітету, причини проведення та
етапи впровадження контрреформи 1890-х рр., специфіка взаємовідносин
органів міського самоврядування з царською адміністрацією. Авторка у
своєму дослідженні репрезентувала цінний статистичний матеріал про
кількісний склад виборців та їх соціальне розшарування. В. Нардова,
аналізуючи ті чи інші аспекти зазначеної проблеми, часто зверталася до
досвіду Одеського міського управління.
Л. Писарькова займалася питаннями розробки й впровадження
реформи 1870 р. та соціального складу інститутів самоврядування у 1880-х
рр. [13]. Найбільш слабким місцем Положення 1870 р. авторка вважає
відсутність освітнього цензу при виборі гласних. Але система виборів,
впроваджена реформою 1892 р., не змінила ситуації, а навпаки погіршила.
Дослідження «Николаеву 200 лет. 1789-1989 гг.» є збіркою
фрагментів архівних документів, присвячених значущим подіям в історії
міста, як-то наказ царського уряду про розбудову міста, документи щодо
торговельних операцій, які здійснювалися завдяки наявності у другій
половині ХІХ ст. модернізованого порту та залізничної мережі [12].
Окрему підгрупу праць радянського періоду складають колективні,
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енциклопедичні видання, як-то: «Історія міст і сіл Української РСР»
(Одеська, Миколаївська області) [9;10], Велика Радянська Енциклопедія [2;
3], «Советский Союз. Географическое описание в 22-х томах. Украина.
Районы» [14]. Незважаючи на заангажованість та велику увагу до
розбудови радянської моделі ведення господарства, у багатотомному
виданні «Історії міст і сіл Української РСР» знайшли певне висвітлення
проблеми розвитку міст Одеси, Херсона, Миколаєва та діяльності дум.
Зокрема, автори аналізують соціально-економічні аспекти розвитку
міського господарства, урядову політику щодо управління містами,
діяльність дум щодо розвитку освіти, культури. У праці «Советский Союз.
Географическое описание» належну увагу приділено розбудові портів та
необхідних засобів комунікації у південноукраїнських містах.
Невелика кількість праць з історії Миколаєва та Херсона обумовила
використання у нашому дослідженні інформації, розміщеної у путівниках
[1; 11]. Крім історії виникнення міст, у них містяться матеріали про певні
аспекти культурного та освітнього розвитку.
Таким чином, радянська історіографія представлена невеликою
кількістю праць з проблем самоврядування в цілому, й на українських
землях зокрема. У роботах цього періоду досліджуються питання розробки
та впровадження міських Положень, функціонування виборчої системи.
Переважає загальна характеристика діяльності дум та управ. Проте, не
знайшли достатнього висвітлення у цій групі робіт питання соціальноекономічного спектру системи міського самоврядування. Такі проблеми,
як функціонування міської земельної та промислової власності, аналіз їх
структури

і

практичної

роботи, зовсім залишились поза увагою

дослідників. Перспектива подальшого вивчення цієї проблеми пов’язана з
висвітленням основних векторів сучасної історіографії щодо питань
міського самоврядування.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОБЛАШТУВАННЯ ЕКЛЕКТИЧНОГО
ОСВІТЛЕННЯ В ІЗМАЇЛІ НАПЕРЕДОДНІ ТА В РОКИ ПЕРШОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Віктор Дроздов
кандидат історичних наук, доцент
кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Благоустрій міст та створення сприятливих умов життя для населення
були

завжди

одними

із

головних

завдань

діяльності

міського

самоврядування. Серед комплексу заходів з благоустрою велика увага
приділялася штучному освітленню міста. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ
ст. у південноукраїнських містах Російської імперії активізувалася робота
зі встановлення електричного освітлення. Не оминув цей процес і місто
Ізмаїл, в якому напередодні Першої світової війни було розпочато роботи з
електрифікації. З початком війни фінансова ситуація в місті значно
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загострилася,

що

викликало

певні

труднощі

при

2017

організації

та

фінансуванні цих робіт.
Питання розвитку міського простору міст Південної Бессарабії,
зокрема облаштування електричного освітлення, на початку ХХ ст.
залишається практично не дослідженим. Основні заходи діяльності
Акерманської думи щодо благоустрою міста у 1870-1917 рр. розкрито в
статті Г. Коваля [1], однак проблемі штучного освітлення приділено
недостатню увагу.
Метою статті є висвітлення процесу електрифікації міста Ізмаїла
напередодні та в роки Першої світової війни, а також проблем, з якими
зіткнулася місцева влада в умовах воєнного часу, при облаштуванні
електричного

освітлення

міста.

Діяльність

органів

місцевого

самоврядування щодо цього питання розкрита на основі аналізу протоколів
засідань Ізмаїльської комунальної ради та докладів Ізмаїльської міської
управи, що зберігаються у фондах Національного архіву Республіки
Молдова.
Напередодні Першої світової війни вулиці Ізмаїла освітлювалися 3
електричними, 230 гасовими та 27 гасово-калильними ліхтарями [2, с. 10].
Питання про улаштування в місті електричного освітлення було
розглянуто 14 (27) березня 1914 р. на засіданні комунальної ради. За
повідомленням

міського

голови

Д.

Ф.

Тульчіанова,

здійснення

електрифікації мало значні вигоди. Зокрема, заміна гасово-калильного
освітлення

електричним,

а

також

гасового

двигуна

на

водотягу

електромоторами призвела б до економії коштів місцевого бюджету майже
на 7,5 тис. крб щорічно [3, арк. 65].
На підставі постанови комунальної ради Ізмаїла від 20 березня міська
управа уклала з Правлінням Російського Акціонерного Товариства
«Сіменс-Шуккерт» договір на облаштування електричної станції на суму
92 900 крб. Відповідно до договору товариство «Сіменс-Шуккерт»
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відповідало за якісне здійснення всіх робіт та поставок протягом одного
року, гарантувало безоплатний ремонт та заміну несправних деталей
внаслідок виготовлення їх з недоброякісних матеріалів або поганого
збирання чи конструкції. Виплата коштів за поставки та роботу повинна
була здійснюватися наступним чином: 25% (23 225 крб) – після доставки
дизель-моторів; 25% – протягом тижня після попереднього прийому робіт;
50% – виплачувати рівномірними внесками через кожні півроку протягом
двох років. При цьому міська управа зобов’язана була виплачувати на суму
20 тис. крб 5% річних протягом одного року, а на іншу суму – 7% річних
[3, арк. 105].
Під час складання попереднього проекту та кошторису міська управа
планувала побудувати електричну станцію поряд з водотягом, однак
пізніше було складено й новий варіант проекту з центральною станцією в
кінці вулиці Болгарської (в цьому ж районі було заплановано побудувати
залізничну станцію, чоловічу гімназію та земську лікарню). Загальна
довжина мережі за новим проектом становила 31 200 м, що дозволяла
освітлити 19 вулиць міста (у попередньому проекті – 10) [3, арк. 106].
Завдяки принципу розподілу енергії живильними центрами, досягалася
можливість підтримувати

однакову напругу в головних частинах

розподільної мережі, що дозволяло в майбутньому розширити площу
споживання електричної енергії.
Для улаштування в місті електричного освітлення, а також погашення
казенної недоїмки та короткострокових боргів міській управі було
дозволено взяти позику розміром у 300 тис крб в одному із земельних
банків під заставу 2000 десятин землі, що належала місту [3, арк. 207].
Початок

війни

спричинив

доволі

негативні

наслідки

для

господарського становища міста. Зниження платоспроможності населення
позбавило місто звичних для нього доходів та поставило його у вкрай
скрутне фінансове становище. Внаслідок несприятливого становища
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грошового ринку в умовах війни, використання іпотечної позики призвело
б до значних збитків, тому міська управа вирішила утриматись від його
негайної реалізації.
Станом на жовтень 1914 р. міська управа завершила будівництво
будівлі станції та установку стовпів, затративши близько 12,5 тис. крб [3,
арк. 207]. Проте вимогу товариству «Сіменс-Шуккерт» про сплату
чергового платежу в розмірі 23 225 крб міська управа не мала можливості
задовольнити внаслідок різкого падіння курсу процентних паперів.
Короткострокову позику, яку міська управа планувала отримати від
місцевого жителя Г. В. Шопова для своєчасної виплати платежів
товариству, не було отримано через фінансові ускладнення в умовах
воєнного часу.
На засіданні комунальної ради, що відбулося 27 жовтня (9 листопада),
було вирішено клопотати перед Міністерством внутрішніх справ про
дозвіл на отримання позики в 300 тис. крб в Бессарабсько-Таврійському
Земельному банку під додаткову заставу 3700 дес. 935 саж. землі. Також
були розглянуті питання про встановлення додаткових 12 електричних
ліхтарів, улаштування електричного освітлення в будівлі міської управи та
умови постачання електричної енергії Ізмаїльською міською центральною
станцією [3, арк. 227-228]. 5 (18) березня 1915 р. комунальна Рада,
незважаючи на незадовільний стан міської каси, вирішила виділити 500
крб на облаштування електричного освітлення в Покровському соборі [4,
арк. 34].
Одночасно в місті відчувався дефіцит керосину. В доповіді
Ізмаїльської міської управи від 23 січня (5 лютого) 1915 р. повідомлялося,
що запаси керосину майже закінчуються та місто може залишитися без
освітлення вулиць [4, арк. 11].
Наприкінці жовтня 1915 р. міська управа отримала повідомлення про
завершення облаштування електростанції, а комунальна рада заявила про
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необхідність негайного її відкриття після прийняття робіт. З моменту
прийняття станції у відання міста, міська управа повинна була сплатити
товариству «Сіменс-Шуккерт» суму в 46 500 крб. Проте Ізмаїльська
комунальна

рада

вирішила

провести

додаткові

перемовини

з

представниками товариства з метою відстрочення платежу. Для цього в
січні 1916 р. до міста прибув інженер-електротехнік Кононович, який
заявив про неможливість відстрочення платежу. 12 (25) січня 1916 р. під
час

перемовин

сторони

домовились

про

наступне:

товариство

погоджувалося прийняти замість готівкового розрахунку вексельні
зобов’язання на всю суму з виплатою по ним 7% річних [5, арк. 14].
У середині лютого 1916 р. станцію було відкрито. Однак, як вказував
Д. Ф. Тульчіанов, експлуатація електростанції у військовий час могла не
стільки принести прибутки, скільки збитки внаслідок надзвичайного
подорожчання міді та приладдя, що суттєво вплинуло б на зниження
кількості абонентів [5, арк. 14]. Невдовзі, було збільшено розмір плати за
користування електричною енергією. Якщо за прийнятими в листопаді
1914 р. «Умовами користування електричною енергією» вартість кіловатгодини для ламп розжарювання в магазинах і торгових приміщеннях
коштувала 40 коп., для установ і приватних домівок – 30 коп., а для
дугових ліхтарів – 20 коп. [3, арк. 239], то в липні 1917 р. тарифи були
збільшені у два рази [6, арк. 122].
Отже, до початку Першої світової війни міська влада Ізмаїла
розпочала організацію робіт з облаштування електричного освітлення в
місті: було складено проект та кошторис, укладено угоду з виконавцем,
отримано дозвіл на позику для оплати проведених робіт. Однак фінансова
нестабільність, що була викликана умовами воєнного часу, також
вплинула й на це питання, адже міська управа не мала змоги скористатися
отриманою позикою та вчасно розрахуватись з виконавцем робіт.
Незважаючи на певні складнощі, станція була відкрита, але запланованих
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ЛЮДИНА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
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Протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття науковці
суспільних, економічних та природничих наук, розробляючи концепцію
індустріального суспільства, прийшли до висновку, що з точки зору
соціології та футурології головним фактором цього суспільства є
виробництво

та

використання

науково-технічної

та

інших

видів

інформації, тобто основним товаром у цьому суспільстві є інформація, а
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провідним видом діяльності – інтелектуальна праця. Ця соціологічна і
футурологічна концепція являється різновидом теорії постіндустріального
суспільства, основи якої були закладені Ф. Машлупом, К. Коямою,
Е. Масудою, З. Бжезинським, Д. Беллом, А. Тоффлером. Окрім понять
«постіндустріальне суспільство», «інформаційне суспільство» різні авторинауковці

використовують

(К. Флекснер),

його

«суспільство

синоніми:

ризику»

(У.

«освічене
Бек),

суспільство»

«посткапіталістичне

суспільство» (П. Друккер), «відкрите суспільство» (Дж. Сорос) тощо [1 ,
с. 81].
Найважливішу

роль

у

формуванні

відіграють сучасні комп’ютерні

інформаційного

простору

технології, що становлять собою

технологічний фундамент,на якому інформаційне суспільство функціонує
й розвивається. У виробничому секторі на перший план виходять фірми,
які створюють комп’ютери та програмне забезпечення. У становленні
цього сектору ринку важливе значення має діяльність корпорацій
Microsoft, IBM, Intel, які і на сьогоднішній день не втратили своїх позицій
у сфері виробництва комп’ютерних послуг.
Позитивні прояви інформаційної доби стрімко поринули у життя
людства: завдяки інформаційним технологіям якісно змінилася робота
поліції, медичних та навчальних закладів; майже всі країни світу стали
користуватися прогнозуванням метеорологічних даних за допомогою
суперкомп'ютерів. В наші часи оперативно розробляються технологічні
інновації, які значно поліпшують якість повсякденного буття людей:
з’явилися ґаджети, що можуть контролювати в режимі реального часу
фізичні показники стану організму людини, системи дактилоскопічного
доступу, RFID-датчики для відстеження переміщень товару і GPS-системи
для прокладки маршрутів слідування; у побут людини увійшла технологія
«розумний будинок», заснована на

дистанційному керуванні власним

приміщенням; частіше з’являється побутова техніка із вбудованим
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процесором, яка здатна самостійно задавати алгоритм роботи. Комп'ютери
широко

використовуються в медицині, промисловості, сільському

господарстві, наукових дослідженнях, у прогнозуванні та навчанні.
Але ж вчені-антропологи, які вивчають тілесну природу людини, її
походження і подальший розвиток, походження й еволюцію людини,
утворення людських рас, нормальні варіації фізичної будови людини,
сьогодні б’ють на сполох. Антропологи застерігають: попри всі досягнення
інформаційної цивілізації постіндустріальна епоха може стати останнім
періодом в існуванні людини сучасного біологічного типу – кроманьйонця,
або ж взагалі людини як виду взагалі!
Розглянемо той ризикований шлях, який має пройти людина
інформаційної доби. Першими за хронологією подій ризиками, що
підстерігають сучасну людину, дослідники вважають ризик втрати
ідентичності та ризик відходу від реальності, які призводять до розмивання
уявлення про власний статус, цілі і сенс життя. Наступний серйозний
ризик – полістандартизація освіти та навчання. Хоча, сама по собі
полістандартизація не несе негативного смислового навантаження, але ж в
умовах конкуренції боротьби за споживача учбові програми та курси не
завжди здатні надати якісну навчальну інформацію, отже виникає
можливість суттєвих фальсифікацій та спекуляцій на малопродуктивних
темах та непотрібних навчальних дисциплінах.
Ризик гіперактивності людини інформаційної доби внаслідок
«перепрограмування» самого себе на все нові і нові види діяльності при
відсутності володіння методологією пошуку нового породжує втому,
депресію, яку часто намагаються зняти шляхом комп’ютерних ігор – а це
ще більше погіршує ситуацію. Така гіперактивність нерідко призводить до
появи серйозних психічних захворювань [2].
Негаразди та серйозні проблеми із фізичним здоров’ям, які можуть
призвести до незворотних змін в існуванні людини як фізичного індивіда –
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це і є наступний ризик – ризик втрати фізичного здоров’я. Оскільки
інформаційна цивілізація передбачає, що більшість активного населення
має бути задіяна офісною роботою, а це, як мінімум, знижує його фізичну
активність, а надалі призводить до певного роду захворювань, викликаних
малорухливим способом життя. Також тривала робота за моніторами
обчислювальних машин, часте використання планшетних комп’ютерів і
т.п. позначається на зорі людини» [3, с. 71]. Крім того, систематичне
збільшення

обсягу

електромагнітного

випромінювання

та

його

безпосередній вплив на мозок людини являють собою серйозну загрозу.
Антропологічні ризики втрати духовності та втрати довіри взагалі
можуть стати значною перешкодою на шляху розвитку інформаційного
суспільства та поставити крапку у подальшому існуванні людського
соціуму та самої людини як біосоціальної істоти. Все це на фоні легкої
можливості знаходження користувачами своїх однодумців у Інтернтмережах, часткової або сильної «зомбованості» з боку тих, хто звик
використовувати людей у своїх екстремістських цілях, збільшує загрозу і
масштабність екстремістських настроїв та терористичних атак. Не секрет,
що сьогодні дуже мирний раніше

центр Європи (Франція, Бельгія,

Україна) потерпає від тероризму та екстремізму. Завдяки спілкуванню в
Інтернеті, терористи різних національностей мають сьогодні змогу
підтримувати

систематичні

розповсюджують

матеріали

контакти

й

допомагати

екстремістського

змісту,

одне

одному:

обмінюються

досвідом, надають необхідну інформацію, домовляються про спільні
тренування,

надання

сховищ,

зброї,

про

здійснення

операцій

інтернаціональними, змішаними бригадами. Часто за ними стоять
зацікавлені в цьому держави (особливо коли вони хочуть завдати збитків
іншій державі), що маніпулюють цими терористичними групами через свої
спецслужби (найчастіше в Інтернеті). Отже, на сьогодні проблеми
тероризму та екстремізму також сміливо можна віднести до проблем
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антропологічних, бо екстремістські ідеї самі по собі спотворюють людську
психіку та сприяють знищенню людських душевних якостей, та, у
найбільш песимістичних прогнозах, можуть призвести до знищення
людської цивілізації.
Таким чином, інформаційна цивілізація подарувала людині добре
влаштований побут, комфортні умови роботи, якісну медицину, доступний
зв'язок із будь-якою точкою планети, багато інших благ, від яких людство,
навіть під загрозою знищення себе як біологічного виду, вже не
відмовиться. Але тому, яким буде наше сьогодення, яким буде майбутнє
людства – залежить від нашого покоління. Зберегти здоров’я, здатність до
комплексного саморозвитку, оволодіти методологією організації робочого
часу та часу відпочинку – завдання кожної сучасної людини. Створювати
більше інтернет-ресурсів, спрямованих на розвиток духовності, моральних
якостей людини; ввести (хоча б часткову!) цензуру на ресурси, що
спеціалізуються на показі «елементів вседозволеності» (сексуальних оргій,
невиправданої жорстокості, катувань); в решті-решт здійснити мрію таких
IT-спеціалістів, як Дж. Ланір – створити комп’ютерні програми, що будуть
враховувати особистість користувача та займатися його вихованням та
перевихованням задля забезпечення продовження існування та розвитку
духовної, розумної, фізично-розвиненої людини [4]. На наш погляд, саме в
цьому полягає, глобальне, стратегічне завдання сучасних фахівців в галузі
інформаційних технологій.
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ІЗМАЇЛ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Оксана Захарова
аспірантка кафедри
української і всесвітньої історії та культури,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Війна – це завжди конфронтація, під час якої страждають люди, які
втрачають своє життя, рідних і близьких. Як зазначав у передмові до
книги «Велика війна 1914-1918 рр. і Україна» О. П. Реєнт «...глобальність
конфлікту Першої світової полягає в тому, що це була війна масових
багатомільйонних армій і країни, які починали війну з невеликим
професійним військом, були змушені в її ході перейти до загальної
мобілізації. З масовим типом армій була пов’язана небувала до цього
протяжність суцільних фронтів, що впиралися флангами в море чи
кордони нейтральних держав» [1, с. 140-143]. У ході війни радикально
змінилося співвідношення родів військ: збільшилася чисельність артилерії,
з’явилися танкові й хімічні частини, авіація, зростала кількість тилового
автотранспорту, інженерних частин. Холодна зброя втратила свою вагу,
поступившись місцем стрілецькій вогнепальній. Відбулися і стратегічні
зміни у способах та методах ведення війни. Все це привело до значних
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втрат воїнів і мирного населення країн, на територіях яких відбувалися
воєнні дії.
Нагадаємо, що під час Першої світової війни Україна входила до
складу двох імперій – Австро-Угорської та Російської, а відтак українців
активно мобілізовували до армій одразу двох держав. Після того як
Румунія вступила до Антанти, на базі Дунайської армії, безпосередньо на
території Бессарабії було відкрито Румунський фронт, який повинен був
забезпечити захист південних кордонів імперії. Дунайська армія була
зібрана зусиллями В. В. Сахарова й складалася з військ Добрудженської
армії, а саме з XLVII армійського корпусу, ІV Сибірського армійського
корпусу, 3-ї та 8-ї Кавказьської стрілецької дивізії [6]. До цього часу, у
1914 та 1915 роках, на південній території Бессарабії було відносно
спокійно і активні бойові дії не проводилися. Бессарабія виконувала
важливу роль постачальника для армії.
Після того, як Румунія вирішила перейти на бік Антанти і виступити
на боці Російської імперії, у 1916 р. на території Бессарабії та по Дунаю
стали проходити бойові дії. В цей же час на Дунаї з’явилися російські
воєнні кораблі «Пам’ять Меркурія» та «Кагул». Наступати через Дунай
німці не наважились, але Рені, Ізмаїл, Кілія та Вилково неодноразово
підпадали під артилерійські та повітряні обстріли. В цей час базою
Румунської річної флотилії було місто Галац, а Російської – місто Ізмаїл,
на території якого була розташована Дунайська флотилія, штаб якої
знаходився у 1916-1917 рр. в особняку Тульчіанова [5].
Для того щоб оказати медичну допомогу пораненим, на території
Ізмаїлу в приміщенні жіночої гімназії (нині ОШ № 2) були відкриті курси
сестер милосердя. У цьому ж приміщенні в 1917 р. було розміщено
госпіталь.

Курси

сестер

милосердя

були

організовані

головою

Ізмаїльського комітету Російського Товариства Червоного Хреста (РТЧХ)
дворянином Київської губернії генерал-майором у відставці Еразмом
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Федоровичем Барановським [4]. Завдяки зусиллям членів товариства та
пожертвуванням городян було відкрито два плавучих лазарети – баржі
«Сестриця» та «Сестра милосердя».
В 1916 р. співробітником експедиції особового призначення,
Гаврилом Андрійовичем Безвіконним, який займався розробкою та
обладнанням судна госпітального типу [2], було запропоновано звернутися
за благодійною допомогою до поміщиків та землевласників. Таким чином
було зібрано кошти, яких бракувало для створення «плавучого лазарету»
«Сестриця». Серед благодійників був ізмаїльський поміщик Олександр
Захаріаді та Ареф Третьяченко, який свого часу був депутатом Державної
думи Російської імперії від Бессарабської губернії [4]. «Сестриця» була
розрахована на 500 місць вантажопідйомністю на 60000 пудів [3].
Під час запеклих німецьких обстрілів важкою артилерією набережної
Дунаю та міста Ізмаїла 3 липня 1917 р. «Сестрицю» було виведено з під
обстрілу в безпечне місце [3]. Обслуговуючий персонал, який зійшов на
берег, розгорнув у сфері обстрілу на набережній Дунаю береговий лазарет
для здійснення невідкладної першої допомоги пораненим. Медичні сестри,
чергуючись одна з одною, на автомобілях під’їжджали до місць розриву
снарядів для надання допомоги пораненим. За цей подвиг отримали орден
св. Станіслава ІІ ступеню з мечами старший лікар плавучого госпіталю
«Сестриця» Олександр Ширай; орден св. Анни ІІІ ступеню з мечами та
бантом – молодший лікар берегового лазарету санітарних барж на р. Дунай
Брунон Блязинський; орден св. Анни ІІ ступеню з мечами – начальник
канцелярії управління уповноважений РТЧХ радник Григорій Саргиджанц.
Георгіївськими медалями «За хоробрість» ІV ступеню були нагороджені
лікар Іуляна Весселі та сестри милосердя: Ганна Авдейчик, Валентина
Давидова, Євгенія Кузнєцова, Софія коморська, Віра Ніца, Євгенія
Любимова, Олександра Іванова, Ольга Чернушевич, Зінаїда Судравська,
Лідія Перлецька, Анастасія Еммануель, Антоніна Панфілович, Ольга
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Коваль, Валентина Саратовська, санітари – Борис Корнєв, Григорій Задоя
та Абдула Емамінов [3].
Під час обстрілу Ізмаїла колектив санітарної баржі №5 відмовилася
від переходу в більш безпечне місце. Залишившись на рейді медперсонал
був готовий для надання першої невідкладної допомоги раненим для чого
розгорнув на березі Дунаю перев’язувальний пункт. За цей героїчний
вчинок Георгіївськими медалями

«За хоробрість» ІІІ ступеню було

нагороджено лікаря санітарної баржі №5 Сару Фрідкіс та сестер милосердя
– Ірину Стовержи, Марию Шопська, Марию Бородіна, Феодосію
Єременко, Зінаїду Струкову та Парасковію Силенко [3].
Восени артобстріли та бомбардування жилих кварталів Ізмаїлу
продовжувалися. В місцевих газетах часто були розміщені повідомлення
про ворожі нальоти на придунайські міста. В повідомленнях була
інформація коли, о котрій годині і скільки бомб було скинуто на місто. В
газеті «Бессарабське життя» за 30 вересня 1917 р. повідомлялося, що
нальоти німецьких літаків на Ізмаїл мали розвідувальний характер, але їх
поява викликала паніку населення. У цьому ж номері повідомлялося, що
за останні два дні ворогом було здійснено три нальоти на Ізмаїл, під час
одного з них на місто було скинуто бомби, одна з яких впала на лазарет та
пошкодила будівлю, вбивши двох солдат [3].
Отже, Перша світова війна стала серйозним випробуванням для
населення всіх країн-учасниць цього збройного конфлікту. Через брак
кваліфікованої медичної допомоги спостерігалась значна смертність як
серед населення так і серед військових. Для організації медичної допомоги
бессарабські дворяни та купці, городяни та солдати жертвували кошти на
потреби армії, а подвиг лікарів та сестер милосердя став одним з яскравих
прикладів вірного служіння ідеалам добра і честі.
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ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ
З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ
НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Геннадій Коваль
вчитель історії та географії
Новоcафронівської ЗОШ Новоодеського району
Миколаївської області
(Україна)
Історія кожного народу, регіону, населеного пункту завжди залежала
від забезпечення населення продуктами харчування. Враховуючи обсяг
статті, ми зупинимося лише на окремих аспектах проблеми, зокрема,
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забезпеченні населення м’ясом та будівництві в місті Миколаєві боєнь.
Особливу увагу приділимо подіям 1914 року, коли закінчилося мирне
життя та почалося воєнне лихоліття. Автором, спираючись на матеріали
миколаївської дореволюційної періодичної преси, висвітлено роботу
комісій з будівництва боєнь.
Напередодні Першої світової війни в місті існували п’ятирічні плани,
проекти, однак не всі з них були реалізовані, що викликало гостру критику
з боку громадськості. Миколаївська міська управа виконувала свої функції,
нагадуючи орендарям міських лавок і місць на Привозному і Воєнному
ринках про настання 1 травня терміну оплати орендних грошей на другу
третину 1914 року. Крайнім терміном було названо дату 15 травня, Міська
управа попереджала, що в разі несплати орендних платежів боржникам
буде нарахована, крім стягнення цих грошей в судовому порядку, згідно з
укладеними контрактами, пеня у вигляді штрафу по 2 % в місяць, а також
будуть стягуватися повністю судові витрати [1].
Іншим великим питанням в місті було перевезення м’ясних туш. 24
червня 1914 року, під головуванням А. Ф. Грачова, відбулося засідання
ветеринарних і санітарних лікарів з питання про впорядкування
перевезення м’яса і туш вбитих на бійнях тварин на базари. Засідання це
було

зібрано

з

ініціативи

градоначальника

віце-адмірала

А.

І.

М’язговського, який вважав, що існуючий на той час спосіб перевезення
м’яса вкрай антисанітарний. Комісія постановила виробити новий тип
возів для перевезення туш тварин і впорядкувати цю справу [2].
Однак, початок війни відсунув вирішення справи. Інженер Думпе,
ознайомившись з ситуацією, дійшов висновку, роботи в 1914 р. не будуть
відновлені внаслідок завершення будівельного сезону. Таким чином,
спорудження боєнь, відкладалося на рік [3].
4 листопада 1914 року під головуванням міського голови Н. П.
Леонтовича відбулося засідання комісії з будівництва міських боєнь. Крім
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членів комісії, в засіданні брали участь члени міської управи, ветеринарні і
санітарні лікарі та представники м’ясопромисловців. На цьому засіданні
інженер Ю. Ю. Думпе зробив доповідь і надав ескізні креслення свого
проекту боєнь. Він зазначив, що 5 жовтня виповнилось п’ять років з тих
пір, як було скликано перше засідання членів комісії з будівництва міських
боєнь. Однак, за цей час мало що вдалося зробити, тому справу потрібно
було

починати

з

початку.

Думпе

вважав,

що

бойні

необхідно

сконцентрувати в одному місці, поблизу скотопригінного і кінного ринків.
На думку автора доповіді, присутність скотопригінного і кінного ринків на
Сінній площі, майже в центрі міста, перш за все, суперечить законам
санітарії і, крім того, внаслідок віддаленості цих ринків від боєнь підвищує
вартість м’ясних продуктів. Сінну площу, що має понад 12,000 кв. саж.
Думпе рекомендує експлуатувати іншим шляхом, від чого міська каса
може отримати понад 8000 руб в рік. Перенесення вказаних ринків до
місця спорудження боєнь повинно відіграти значну роль не тільки в сенсі
дотримання правил санітарії, але й в сенсі здешевлення ринкових цін на
м'ясо. Шляхом наведення багатьох прикладів Думпе переконав комісію в
цілеспрямованості своїх пропозицій і остання постановила перенести
скотопригінний і кінний ринки до місця будівництва нових боєнь.
З доповіді Думпе дізнаємося, що Миколаїв протягом року вживає в
середньому 32000 голів великої рогатої худоби, 25000 голів дрібної й 8000
свиней. Отже, все населення міста вживає 3600000 пудів м’яса в рік, що
складає на душу понад 3,5 пуди.
З ініціативи Думпе виникло питання про порушення клопотання
перед урядом про проведення залізничної гілки від стаціонарних шляхів до
місця майбутніх боєнь. Цьому питанню було присвячено окреме засідання
комісії [4]. В неділю відбулося друге засідання комісії з будівництва
міських боєнь, Ю. Ю. Думпе зазначав, що для визначення розмірів боєнь
необхідно знати кількість худоби, яку щоденно забивають.
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Величина забою скота знаходиться в залежності від приросту
населення в місті Миколаєві. За розрахунками доповідача, приріст
населення Миколаєва в майбутньому уявляється в наступних цифрах: в
1913 р. – 110 тис. жит., в 1923 – 128, в 1933 – 148, в 1943 – 172 і в 1953 р. –
200 тис. жит.
Забій худоби планується в середньому в день: великої 377 шт.,
дрібної – 450, свиней – 200 штук. В засіданні брали участь члени управи,
ветеринарні лікарі і представники м’ясопромисловців. В найближчі дні
мало бути продовження засідання комісії, на якому повинні були
обговорювати питання про холодні приміщення при міських бойнях [5].
Градоначальник затвердив на посаді будівельника міських боєнь інженера
Ю. Ю Думпе [6]. В цій історії були свої ювілеї – 5 жовтня 1914 року
виповнилося 5 років з того моменту, коли відбулося перше засідання
комісії [7].
Таким чином, Миколаївська міська дума розгорнула активну
діяльність щодо планування та будівництва нових боєнь, однак значну
частину планів та проектів прийшлося відкласти через початок Першої
світової війни.
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ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Людмила Кожухаренко
аспірантка
кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Мета даної статті полягає у висвітленні дій влади під час військових
операцій з оновлення законів стосовно волонтерської допомоги, у
з’ясуванні проблем, з якими зіткнулось волонтерство, й у пропозиції
шляхів їх подолання.
Україна обрала європейський вектор подальшого розвитку. Відомо,
що в Європі волонтерство відіграє важливу роль у житті суспільства.
Динамічні та подекуди радикальні зміни вітчизняного історичного
процесу, що розпочалися наприкінці 2013 р., позначаються на багатьох
аспектах суспільного буття українців. Останнім часом волонтерський рух
став одним із поширених проявів громадської діяльності в українському
суспільстві. Якщо раніше добровольці здебільшого допомагали дитячим
закладам, хворим, малозабезпеченим верствам населення, то сьогодення
значно

розширило

сферу

їхньої

діяльності.

Волонтерство

набуло

додаткового імпульсу після початку військових дій на східних кордонах
нашої держави, коли до зони АТО пішли тисячі добровольців, патріотів з
усієї України й забезпечення бійців усім необхідним взяли на себе
волонтери. Здебільшого через оперативність реагування на нові для
українства реалії, спроможність надання ефективних відповідей на
зовнішні виклики, необхідність подолання складних проблем, пов’язаних з
підтримкою обороноздатності держави, турботою про захисників її
цілісності та незалежності, подекуди на противагу певній безпорадності
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державних органів, до компетенції яких належить вирішення цих завдань,
волонтерська діяльність здобула всенародну повагу.
Президент

України

П.

О.

Порошенко

відзначив

важливість

волонтерського руху в Україні і наголосив на тому, що український рух не
має аналогів у світі. Українці сьогодні своїми конкретними справами
підтримують Збройні сили України: хтось перерахунком грошей через
СМС, хтось активною участю у волонтерському русі, хтось діяльністю у
складі добровольчих батальйонів, підпорядкованих ЗСУ. Населення з усіх
куточків України демонструє, що таке насправді любити державу, любити
Україну [1].
Волонтерство – це фундамент громадянського суспільства. Без участі
волонтерів важко уявити громадські організації й благодійність взагалі, без
них унеможливлюється якісний суспільний контроль за діями влади та
бізнесу. Без волонтерів бракує енергії для будівництва суспільства, не
вистачає сил і часу на людей, які потребують допомоги, не достатньо
творчого потенціалу для розв’язання соціальних проблем [4].
На жаль, незважаючи на те, що волонтерський рух став суспільним
явищем в Україні, волонтерство зіткнулось з низкою проблем. Ми гадаємо,
що головною перепоною для повноцінної діяльності волонтерів на теренах
нашої держави є практично повна відсутність законодавчого поля.
Волонтерський рух набуває усе більшої потужності, об’єднує все більше
громадян, що потребує чіткого законодавчого регулювання. Держава має
своєчасно реагувати на цю потребу, ставити її завданням першочергової
ваги, стратегічним пріоритетом у здійсненні нової політики України. В
сучасних

умовах

державні

органи

мають

усвідомити

важливість

розв’язання проблем. Успіх намічених змін залежатиме від політичної
волі, своєчасності змін і доповнень до існуючих нормативно-правових
актів, кваліфікації держслужбовців. Українське законодавство, що регулює
діяльність волонтерів, має прийти до норм та стандартів міжнародної
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практики волонтерської діяльності. Закон України «Про волонтерську
діяльність», який був прийнятий напередодні ЄВРО-2012 не передбачав
участі волонтерів у подіях, аналогічних тим, які розгорнулися в Україні,
починаючи з кінця 2013 р., тому волонтери починали працювати всупереч
законодавству, фактично, порушуючи його, адже іншого виходу просто не
було. Перший рік війни вніс суттєві зміни в діяльність волонтерів і
можновладцям необхідно було їх урегулювати та легалізувати. На жаль, те,
що парламент мав би зробити чи не найпершим своїм кроком (внести
зміни до чинного на той час законодавства з приводу волонтерської
діяльності), коли в країні розпочалися військові дії, виконувалось
повільно. Найперше, що мали б змінити у Законі України «Про
волонтерську діяльність» це дати чітке визначення, хто такий «волонтер».
Люди, які не збирають кошти, не купують жодних амуніцій, але кожного
тижня їздять на передову, возять все, що зібрали інші, – хто вони ?
Волонтери. Останній категорії слід надати статус учасника бойових дій,
адже, на жаль, серед них є і втрати, і полонені, і зниклі безвісти. Усього за
рік, здійснивши потужний волонтерський поступ, українці довели свою
спроможність до самоорганізації та вміння допомагати один одному.
Однак з доброчинними діями прийшла ціла низка проблем. Ті, хто
допомагає захисниками України, сьогодні самі потребують захисту. Слід
зазначити, що головною проблемою волонтерського руху в Україні
залишаються передусім прогалини у законодавстві. Проте Верховна Рада
України прийняла за основу в першому читанні законопроект про внесення
змін щодо волонтерської діяльності № 1408 і підтримали його 294
депутати. Законопроектом пропонується скасувати обмеження на право
здійснювати волонтерську діяльність усім організаціям та установам, а
також скасувати можливість позбавлення юридичної особи в судовому
порядку права займатися волонтерською діяльністю, зняти вікові
обмеження для волонтерів, відмовитися від існування центрального органу
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виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності тощо. Під час
обговорення

законопроекту

депутати

наголошували

на

тому,

що

волонтерська діяльність набула особливого значення саме під час
проведення АТО, тому треба створити передумови для розвитку
волонтерства, не створювати перешкод для нього. Водночас лунали думки,
що не треба прописувати у законі, що волонтерами можуть бути не тільки
дорослі люди, а навіть діти, школярі [5]. Закон дає змогу визначити
організаційні та правові засади здійснення волонтерської діяльності та
розвитку волонтерського руху в Україні. Зокрема – основні напрями
волонтерської діяльності, особливості правового статусу волонтерів та
джерела фінансування волонтерських організацій.
Законом

також

передбачається

визначення

форм

державної

підтримки волонтерської діяльності – надання правової, організаційної,
методичної, інформаційної допомоги волонтерам та волонтерським
організаціям. Водночас забороняється втручання органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб у діяльність
волонтерів та волонтерських організацій. Таким чином, законодавство дає
можливість здійснення контролю з боку громадян за діяльністю
волонтерських організацій, в тому числі і за порядком і напрямками
витрачання

пожертвуваних

коштів

і

майна.

Згідно

з

Загальною

Декларацією Доброчинства, волонтерська діяльність розглядається як
інструмент соціального, культурного, економічного розвитку. У Декларації
проголошено принципи руху, зокрема, принцип надання особистих або
організованих послуг та принцип перетворення волонтерства на елемент
особистісного розвитку, набуття нових знань та навичок [3].
Волонтерство

сприяє

покращенню

якості

життя,

особистому

процвітанню й поглибленню солідарності, реалізації основних потреб на
шляху

будівництва

справедливого

і

мирного

суспільства,

більш

збалансованому економічному і соціальному розвитку, створенню нових
~ 90 ~

Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології,
політології, правознавства

2017

робочих місць і нових професій. У Декларації проголошено принципи
руху, зокрема, принцип надання особистих або організованих послуг та
принцип перетворення волонтерства на елемент особистісного розвитку,
набуття нових знань та навичок [2].
Отже, проаналізувавши волонтерський рух в Україні на сучасному
етапі, можна зробити висновок, волонтерство є невід’ємною ознакою
сучасного українського суспільства, але у волонтерській діяльності чимало
проблем, однією з головних залишаються передусім прогалини у
законодавстві. Для вирішення цієї проблеми необхідно: по-перше, вивчити
реальні потреби всіх тих, хто потребує допомоги; по-друге, визначити
прогалини в законодавстві, зокрема, ті, які ускладнюють розвиток
волонтерства;

по-третє,

потрібна

підготовка

висококваліфікованих

спеціалістів, здатних професійно впроваджувати розроблені концепції та
програми

волонтерської

роботи.

Все

це

має

стати

завданням

першочергової ваги у здійсненні нової успішної політики країни.
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ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1806 – 1812 рр.
НА КОЛОНІЗАЦІЮ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ
ЗАДУНАЙСЬКИМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ
Борис Коробєр
магістрант 72 групи
факультету української філології та соціальних наук,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Науковий керівник – канд. іст. н.,доц. Чорна Л.В.

Російсько-турецька війна 1806=1812 рр. своїм результатом не
привела до зміни політичного становища болгарських земель. Саме тому
вона викликала масове переселення населення північно-східної Болгарії за
Дунай. Одна з його причин – активна участь в бойових діях на боці
російської армії населення прифронтової зони на правому березі Дунаю,
від міста Рущук і далі на територію Добруджі та узбережжя Чорного моря
[1, с. 61].
З цією війною та її результатами була пов’язана історія масового
господарського,

демографічного

та

культурного

освоєння

земель

Південної Бессарабії задунайськими переселенцями, які в наш час
ідентифікують себе як болгари та гагаузи. В офіційній науковій
історіографії вони також відомі як бессарабські болгари та бессарабські
гагаузи, що мешкають на півдні сучасної Республіки Молдова та у
південно-західних районах Одеської області України [5, с.74-75].
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Підписання

Бухарестського

мирного

договору

1812

2017
р.

між

Російською та Османською імперіями та приєднання території Південної
Бессарабії до складу першої посилили процес переселення болгар та
гагаузів на лівий беріг ріки Дунай. Як вже зазначалось, еміграцією
наприкінці ХVІІІ та масовою міграцією на протязі 1806-1812 рр. були
охоплені північно-східні території Болгарії. Буджацькі землі давали
можливість двом міграційним хвилям об’єднатися та зблизитися в
соціальному, економічному, культурному, правовому, релігійному та
етнографічному планах. Мовні відмінності, які мали місце серед
переселенців, не стали перепоною на шляху переселення на північ від
Дунаю та не стали проблемою для спільного освоєння земель Півдня
Бессарабії [1, с. 62].
Варто зазначити, що після приєднання Бессарабії до Росії на цих
територіях була утворена Бессарабська область (з 1873 р. – губернія) до
складу якої увійшло 8 повітів. Знаходячись у складі Молдавського
князівства на території Бессарабії діяли молдавське право і сформована
раніше соціальна структура суспільства.
Умови

Бухарестського

миру

1812

р.

надавали

право

усім

християнським підданим османського султана переселятися в межі Росії
протягом вісімнадцяти місяців після його підписання. Створилася
сприятлива обстановка для переселення болгар і гагаузів в Буджак, що
входило в плани царської Росії.
Прийняття російськими можновладцями рішення про облаштування
задунайських колоністів на бессарабських територіях продемонструвало
балканським народам, в тому числі населенню болгарських земель, що
Російська імперія не лише декларує свою турботу до православних народів
півострову і виступає на їх захист від тривалого османського панування.
Царським урядом почали проводитися конкретні дії з питань переселення
на територію Росії ту частину населення Балкан, яка змушена була
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покинути межі історичної батьківщини. Подібна діяльність Петербургу
проводилися не лише по відношенню до вихідців з-за Дунаю, які
поселилися в буджацьких землях, але й до всіх міграційних потоків з
Балканського півострову, Дунайських князівств (Молдавії і Валахії),
Центральної Європи.
Виселивши з Південної Бессарабії ногайських татар та заселивши на
ці території вихідців з-за Дунаю, а також німецьких колоністів, державних
селян, Дунайське козацьке військо, царська влада мала на меті змінити
етнічну конфігурацію регіону, надавши їй дружній для російської держави
характер та забезпечити зацікавленість нових жителів Південної Бессарабії
в тому, щоб залишитися в дружніх відносинах з нею.
Як зазначалося, в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. на боці
Росії брало участь чимало задунайських болгар, гагаузів, сербів та
представників інших християнських народів Балканського півострову. Під
час бойових операцій М. І. Кутузова у складі російських військ існував
двохтисячний загін болгар і гагаузів «Земське болгарське військо». Він
відзначився при взятті Силістри.
Прихід гагаузів і болгар в Буджак носив організований характер. В
історичній

літературі

його

називають

другою

хвилею

еміграції

задунайських колоністів. Основну масу переселенців з-за Дунаю становили
ті, хто брав активну участь у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. на
боці російських військ [4, с. 87].
Масове заселення Буджака задунайськими переселенцями проходило
двома шляхами:
1) безпосереднє переселення частини еміграції 1806-1812 років;
2) самовільне переселення у формі втечі задунайської еміграції
останньої російсько-турецької військової кампанії та десятиліть, що
передували 1806 р., із земель поміщиків, які знаходилися на північ від
Буджаку [1, с.64].
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Після того як Бессарабія була включена до складу Російської імперії
в офіційному листуванні задунайських переселенців стали розділяти на
«старих» і «нових». До «старих» відносилися тих з них, що поселися на
території Бессарабії ще до початку російсько-турецької війни (1806 р.).
Військові дії на берегах Дунаю змушували багатьох «старих»
переселенців і корінних жителів християнського віросповідання, що
мешкали поблизу фортець, переселятися в південно-західну частину
Буджаку. Після того як ця місцевість була захоплена російськими
військами, деякі «старі» поселенці повернулися на свої колишні місця
проживання, а інші зважилися на це тільки після закінчення війни. Життя
тих, хто повертався на старі місця проживання найчастіше ускладнювалося
тим, що за час війни частина території Південної Бессарабії була захоплена
поміщиками [2, с. 27].
Питання

земельної

власності

продовжували

призводити

до

нагнітання протиріч між колоністами та поміщиками. Ця затяжна боротьба
посилилася

настільки,

що

велика

кількість

незадоволених

своїм

становищем переселенців мали намір повернутися назад до Болгарії. У
Петербурзі розуміли, що це підірве авторитет Росії в очах народів
Балканського півострову, спираючись на яких Російська імперія могла
вирішити на свою користь історичну суперечку з Османською імперією.
Царський уряд вимушений був терміново приступити до розгляду
претензій гагаузьких і болгарських переселенців.
Указом від 22 березня1818 р. для управління колоніями було
засновано Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного
краю Росії на чолі з І. М. Інзовим (з 1820 р. він був уповноваженим
намісником

Бессарабської

області).

Місцем

перебування

Комітету

спочатку стало місто Катеринослав, а невдовзі його було переведено до
Кишинева.
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Намісник Бессарабії І. Н. Інзов почав глибоко вивчати стан справ в
гагаузьких і болгарських селах. При відвідуванні Кишинева імператором
Олександром І (травень 1818 р.) він представив йому письмову доповідь
про стан гагаузького і болгарського населення. Тоді ж імператор прийняв
групу гагаузьких і болгарських колоністів, які вручили йому письмове
подання з проханням вирішити ряд важливих для них питань. На основі
доповіді І. М. Інзова і прохання нових громадян Росії 29 грудня 1819 року
було видано указ «Про поселення в Бессарабії болгар та інших
задунайських

переселенців

з

додаванням

відомостей

по

округах,

призначених для їх поселення».
Указ імператора містив п'ять основних пунктів:
1. Задунайські переселенці отримували рівні права і привілеї наряду
з усіма іноземцями, що поселилися у Новоросії.
2. Переселенці, які прибули в Буджак до початку війни 1806-1812
років, при переході на відведені їм казенні землі звільнялися від сплати
податків і несення повинностей на користь скарбниці терміном на три
роки. Прибулі під час війни отримували право на користування такою
пільгою протягом семи років. Переселенці і корінні жителі, які оселилися
на казенних землях до видання указу, такою пільгою не могли
користуватися.
3. Переселенці, що осіли у володіннях поміщиків і в містах,
отримували право переходу на казенні землі з дозволу колоніальної влади і
Бессарабського обласного уряду.
4. Кожній родині відводили наділ казенної придатної землі в 60
десятин в спадкове користування (одна казенна десятина дорівнювала 1,09
га, а існуюча в Росії в XVIII-початку XIX ст. господарська десятина мала
1,45 га).
5. За користування отриманим наділом кожна сім'я зобов'язувалася
щорічно сплачувати до скарбниці по 70 левів (близько 15 руб. 60 коп.
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сріблом) і за кожну десятину вільної казенної землі, взяту понад наділу, по
20 пар щорічно, що дорівнювало близько 3 коп. сріблом (пара – мідна
монета, випускалася Росією для Молдови та Валахії в період військових
дій).
Інші податки і повинності на переселенців не поширювалися. Їх
звільняли також від відкупної системи і дозволяли вільно торгувати
виноградним і хлібним вином, що мало велике значення для болгарських і
гагаузьких переселенців [4, с.88-89].
Адміністративним центром задунайських колоністів стало село
Ізмаїльського округу Табаки (1812 р.), яке за пропозицією болгар було
перейменовано на Болград. За ініціативою І. М. Інзова на березі лиману
Ялпуг (5 км на південь від Табаків) у 1821 р. почалося будівництво нового
поселення Болград. У 1823 р. туди вже переїхала адміністрація, а селу
повернули старе найменування Табаки [2, с.30].
Заселення задунайських переселенців на території Буджаку сприяло
створенню умов для збереження ними своєї мовної ідентичності
(слов’яноболгарської та тюркської), забезпечило збереження традиційної
культури, побуту та сімейного укладу з його специфічними проявами,
православного

церковно-релігійного

календаря.

В

цьому

також

проявлялася культурна автономія задунайських поселенців на території
Південної Бессарабії [3, с.68]ї.
Створивши умови для соціально-економічного розвитку земель
Південної Бессарабії, Петербург розглядав цей регіон, як і економічні
можливості

територій

всього

Пруто-Дністровського

межиріччя,

як

потужний господарсько-економічний тил для армії в майбутній російськотурецькій війні, яка відбулася в 1828-1829 рр.
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В останні роки побачили світ, а відтак здобули свого читача сотні
сучасних

оригінальних

видань,

присвячених
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українського народу й формуванню його державності. Автори низки
популярних серед студентів та науковців видань позиціонували свої праці
не тільки як спробу донесення до читача «нових», «незручних», чи просто
невідомих фактів історії, але й подати об’єктивну інтерпретацію гострих і
дискусійних моментів нашого минулого, що сприяло, за словами
Я. Грицака, «подоланню історії». Авторські колективи, окремі фахівці,
відсторонившись від стрижневих засад курсу історії ВКП(б) на сталінський
кшталт,

відкинувши

псевдоромантизму

догми

й

сучасності,

відсторонившись
спромоглися

від
надати

стереотипів

і

суспільству

інтелектуальний продукт з історії України.
Водночас, склалася парадоксальна ситуація, коли з одного боку,
маємо низку статей, дисертаційних досліджень, монографій, збірок
документів підготовлених науковцями, в яких дано відповіді на складні
питання наукового дискурсу, а з іншого, навчальна література (підручники,
посібники тощо) останніх двох десятирічь обходить тему румунської
окупації південно-західних українських теренів в роки Другої світової
війни, обмовляючись лише кількома реченнями. Версія української історії
90-х років ХХ ст. канадця О. Субтельного лише констатує: «Буковина і
частина

Південно-Західної

України

з

Одесою,

перейменовані

Трансністрією, були передані союзнику німців – Румунії»[6, с. 586].
Відсепароване викладення історії румунського загарбання українських
земель подано і в навчальному посібнику «Історія України» О.Д. Бойка [1,
с. 467]. Нарис про встановлення фашистського окупаційного режиму
позбавлений характеристики й специфіки румунської присутності в
Південній Бессарабії, Трансністрії і Північній Буковині. Трохи докладніше
подано означену проблему авторським колективом харківських вчених в
книзі «Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи, Коментарі»[4,
с. 425]. Презентуючи окупаційні зони, автори зазначили які саме українські
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землі було адміністровано Румунією: «14-19 липня 1941 р. землі між
Дністром і Південним Бугом, північну Буковину й Бессарабію було
передано Румунії. До цієї території, яка іменувалася Трансністрією,
приєднали Одеську область, кілька районів Вінницької, Миколаївської та
Херсонської. Її столицею з 19 серпня був Тирасполь, а з 16 жовтня – Одеса
(губернатор – проф. Г. Алексяну)». Саму сутність політики, авторський
колектив виклав надто обережно, в одне речення: «Дещо пом’якшений
окупаційний режим існував у Галичині та Трансністрії» [4, с. 428].
Обділена увагою тема румунської окупації та національно-релігійна
політика як невід’ємна складова загарбницьких планів в південно-західних
українських земель серед наукового дискурсу вчених-діаспорян. Якщо П.Р. Магочій у претензійнім виданні 2012 р., перекладеному з англійської,
пропонує історіописання народів, які жили чи живуть в Україні у
взаємовпливі культур, все ж згадує про розглядуваний нами регіон, однак,
лише у контексті голокосту, який був здійснений в перші роки румунської
окупації [2, с. 622]. Етно-релігійна та мовно-культурна політика щодо
корінного українського населення на південно-західних теренах залишилася
поза інтересом історика. Дуже скупим виявився й нарис про румунський
«контроль над Одесою і частиною Поділля» у професора Гарвардського
університету С. Плохія [5, с. 351].
Власне й серед вітчизняної наукової літератури відсутні комплексні
праці, в яких би досліджувалась релігійна політика окупаційної влади в
«Трансністрії». Відтак, спираючись на наші монографії [3], визначимо
сутнісні риси румунського адміністрування в «Трансністрії» і її доктрини
«рехристиянізації» місцевого населення, запропонувавши два визначення,
якими можна послуговуватися як у науковій, так і навчально-методичній
літературі:
1. «Трансністрія» (рум. Transnistria) – українські землі поміж
Дністром і Південним Бугом, які упродовж 1941-1944 рр. були окуповані й
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адміністровані Румунією. До складу губернаторства Трансністрія було
включено південно-західні українські землі, а саме – південні райони
Вінницької області, західні райони Миколаївської області та вся Одеська, у
тодішніх її адміністративних кордонах, а також лівобережні райони
Молдавської РСР. Західні кордони губернаторства проходили по умовній
лінії Могилів-Подільський – Бар – Жмеринка. Кордони уздовж Дністра і
Південного Бугу визначались демаркаційними лініями з «власне Румунією»
і відповідно з німецькою зоною (на півдні – по узбережжю Чорного моря
між устям р. Дністер і р. Південний Буг; на заході – по р. Дністер від устя до
впадіння у Дністер лівої притоки р. Лядова; на сході – по р. Південний Буг
від устя до впадіння у Південний Буг правої притоки р. Ров; на півночі – по
р. Лядова і р. Ров до їхніх витоків у Барському районі Вінницької обл.).
Адміністративним центром був спочатку Тирасполь, а з 17 жовтня 1941 р. –
Одеса. Формально до складу Румунії Трансністрія не входила, як це було з
Бессарабією і Буковиною. За угодою від 30 серпня 1941 р., підписаною в
Тігіні (Бендери) представниками німецького і румунського командування,
Румунія одержала мандат на проведення тимчасової «адміністрації та
економічної експлуатації». Задля керівництва і координації діяльності
окупаційної адміністрації і влади при уряді Румунії було створено «Воєнноцивільний кабінет для адміністрації Бессарабії, Буковини і Трансністрії».
Згідно з декретом №1 від 19 серпня 1941 р. у підпорядкуванні губернатора
знаходився адміністративний апарат, який складався з генерального
директора,

5

директорів,

які

очолювали

фінансову,

транспортну,

промислову, сільськогосподарську і санітарні дирекції. Наприкінці 1941 р.
кількість дирекцій збільшилася до 22. Губернатору підпорядковувалися
жандармерія і поліція. Головнокомандуючим румунської армії І. Антонеску
було

впроваджено

цивільне

адміністративне

управління.

Очолював

Департамент цивільного губернатора Трансністрії губернатор. Трансністрія
була поділена на 13 повітів: Могилівський, Жугастру, Тульчинський,
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Голтський,

Ананьївський, Березівський, Одеський, Овідіопольський, Очаківський, які
управлялися префектурами на чолі з префектами. Повіти поділялися на 64
райони, які очолювали районні претори. Райони, в свою чергу, поділялися
на комуни, які складалися з сіл чи кількох присілків. Комуною управляла
сільська управа – примарія, якою керував примар. Радянська колгоспнорадгоспна система була збережена. У містах були адміністративні органи –
примарії. Одеса і Тирасполь були виділені у окремі муніципалітети, а
примарії цих муніципалітетів підкорялися безпосередньо губернатору.
Система

дирекцій

адміністративному

у

містах

апарату.

була

аналогічною

Головний

губернаторському

жандармський

інспекторат,

поліцейські органи підпорядковувалися губернатору.
Від січня 1944 р., після розгрому фашистського блоку і наближенням
фронту цивільне губернаторство було ліквідовано разом з терміном
«Трансністрія». Влада на території між Південним Бугом і Дністром
зосереджувалась
Адміністративний

в

руках
апарат

румунського
скорочено,

а

військового
дирекції

командування.

губернаторства

і

муніципалітети ліквідовано. Повіти реформовано у дистрикти. 21 березня
1944 р. фашистське керівництво запропонувало румунській адміністрації і
румунським окупаційним військам покинути зайняту територію, і влада в
Трансністрії перейшла до германського окупаційного командування.
2. «Румунська православна місія в Трансністрії» (Misiunea Оrtodoxǎ
Românǎ în Transnistria)

−

церковно-адміністративний орган, утворений

керівництвом Румунської православної церкви в окупованих українських
землях між Дністром і Південним Бугом у 1941−1944 рр. Мета –
відродження православ’я, євангелізація місцевого населення і налагодження
церковнопарафіяльного життя за румунським зразком. Місія, очолювана
архім. Юлієм (Скрібаном), розпочала діяльність 15 серпня 1941 р. у
Тирасполі, а в жовтні 1942 р. була переміщена до Одеси. Нею було
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зорганізовано 13 повітових протоієрейств, призначено 63 районних
субпротоієрея. Духовним центром був собор Св. Іллі в Одесі. РПМ
надсилала священиків-місіонерів, займалась відбудовою храмів, монастирів,
налагодженням духовної освіти, хрещенням дітей, розповсюдженням
християнської літератури тощо. Проте, християнське «місіонерство»
здійснювалося в українських землях з метою румунізації, денаціоналізації
церковного життя, шляхом нав’язування румунської мови в богослужіннях
та церковного календаря.
Від

листопада

1942 р.

до

грудня

1943 р.

місію

очолював

митр. Віссаріон (Пую), за якого відбувалося зближення зі слов’янським
християнським населенням, розпочато реформи, спрямовані на утворення
трьох вікаріатів (Одеський, Балтський і Тульчинський). Було реорганізовано
канцелярію, підібрано персонал, відбудовано зруйнований більшовиками
колишній єпархіальний палац в Одесі. Водночас, румунська церковна
верхівка виступала проти існування в Трансністрії українських церков.
Урядові обіжники містили «інструкції» зорієнтовані на протидію «будь-якій
національній українській тенденції». Діяльність Місії була спрямованою на
уніфікацію

релігійного

життя,

на

церковно-адміністративні

посади

призначалися адепти, виключно румуни, рідше молдавани, і за невеликим
винятком, зрумунізовані слов’яни з єпархій Бессарабії та Буковини. У
березні 1942 р. кількість церковнослужителів у губернаторстві становила
285 осіб (203 священика, 15 дияконів та 67 канторів). Попри брак
православного кліру у повітовій глибинці, керівництво РПМ здійснювало
фільтрацію

місцевого

духовенства,

позбавляючи

його

права

на

єпитрахильну діяльність. 1942 р. лише 30 місцевих священиків зі 150 змогли
повернутися

до

церковнослужіння.

Наприкінці

1943 р.

на

понад

двомільйонне населення Трансністрії припадало 617 священиків, з яких 265
місіонерів прибули з Румунії, решта були місцевими. Відродилися традиції
хрещення, вінчання тощо, які поколіннями не підтримувалися через
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богоборчу політику більшовиків; християнська мораль, виховання дітей та
молоді отримало новий поштовх у людських серцях. Були відбудовані
десятки храмів Наприкінці 1943 р. у межах губернаторства Трансністрія їх
чисельність становила 474 і ще 118 церков були у стадії ремонту, 41
будувалась, а 258 лишалися у зруйнованому стані. Діяло також 119
молитовних будинків, 16 знаходились у процесі будівництва. Загалом
упродовж двох років у губернаторстві було відкрито 632 храми, 309 −
перебували у стадії ремонту. Церковна адміністрація використовувала
ініціативу православного населення, активістів релігійних громад у процесі
фінансування й відбудови храмів, популяризувала досягнення у цій справі
шляхом церемоній освячень тощо.
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА
Наталя Новікова
старший викладач кафедри
соціальних технологій
Національний авіаційний університет
(м. Київ, Україна)
Розбудова

незалежної

суверенної

України,

як

демократичної,

соціальної та правової держави, потребує вирішення великої розмаїтості
різнопланових проблем соціального буття. Численні невдачі й проблеми на
шляху реформування українського суспільства гостро ставлять питання
про необхідність дослідження глибинних причин цих проблем, зокрема
дослідження політичної свідомості як складової політичної культури. Саме
категорія політичної свідомості і політичної культури найближче
підводить нас до розуміння атмосфери політичного життя, специфічної і
неповторної в кожній країні та навіть у різних її частинах. Без неї
неможливо збагнути, чому певна кількість індивідів обирає ту чи ту
політичну орієнтацію, форму політичної поведінки, чому однотипні
політичні інститути по-різному діють і по-різному сприймаються у різних
країнах?
Метою статті є визначити роль і місце політичної культури молоді, як
складової

частини

політичної

культури

сучасного

суспільства.
Завдання :
− сформулювати основні риси української молоді;
− розглянути особливості політичної культури молоді;
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політичній

соціалізації молоді.
Роль політичної культури у суспільстві дедалі зростає і це являється
загальною закономірністю розвитку сучасної цивілізації. Саме політична
культура найближче підводить нас до розуміння атмосфери політичного
життя, специфічна і унікальна у кожній державі і навіть у різних її
частинах. Без неї неможливо збагнути, на основі чого певна частина
індивідів обирає ту чи іншу політичну орієнтацію, форму політичної
поведінки.
Саме поняття «політична культура молоді», як і більш загальне
поняття «політична культура», сьогодні вживається в досить абстрактних і
суперечливих для масової свідомості значеннях.
Політична культура молоді є складовою частиною політичної
культури суспільства. «Молодь» як феномен і соціологічна категорія,
характеризується психологічною зрілістю за відсутності вагомої участі в
інститутах дорослих. Сучасний дослідник Ю. Терещенко виокремлює
наступні якості української молоді:
 економічна незалежність, ініціативність, активність, самостійна
творчість, пов’язана з організацією нової справи і постійною
кількістю можливостей докласти власні зусилля;
 зацікавленість в особистій приналежності до політичних свобод,
розвиненість правової і моральної відповідальності;
 рельєфно оформлена світоглядно-екологічна орієнтація;
 національно зорієнтована свідомість, для якої рідна мова і культура
народу є засобом національної самоідентифікації [6, с. 27].
Молодь продукує свою культуру та свою субкультуру, що пов’язано з
невизначеністю своїх соціальних ролей, невпевненістю у власному
соціальному статусі. Але на сьогоднішній момент ускладнюється
можливість дати вичерпне визначення політичній культурі молоді, так як
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воно перебуває у процесі перереформування та зміни, у відповідності до
викликів сучасності.
З одного боку, молодіжна культура, є дзеркалом культури суспільства
з притаманними йому цінностями, світосприйняттям, соціокультурними
установками, з іншого - вона завжди є більшим чи меншим запереченням
загальноприйнятих позицій, хоча б з огляду на генераційні особливості, і в
цьому сенсі елементи контркультури закономірно присутні в змісті
культури покоління в цілому [2, с. 17].
Аналізуючи вище сказане,

необхідно зосередити увагу на

особливостях політичної культури молоді. Її сучасний стан обумовлено
наступним факторами:


системна криза яка закономірно призвела до зміни соціальних
орієнтирів, переоцінки традиційних цінностей;



конкуренція

на

рівні

масової

свідомості

радянських,

національних і так званих «західних» цінностей привела до стану
соціальної анемії і фрустрації населення, вплинула на ціннісний
світ молоді;


суперечливий і хаотичний пошук свого шляху в нових соціальноекономічних

умовах,

орієнтація

на

прискорене

статусне

просування, прогресуюча соціальна адаптованість – все це
зумовило

специфічний

характер

культурної

самореалізацїї

молодої людини [3, с. 65].
Формування політичної культури молоді, набуття нею політичних
знань і навичок політичної поведінки є важливою умовою функціонування
політики, насамперед держави, в інтересах суспільства. Необхідність
засвоєння політологічних знань закладає основу демократичної політичної
культури молоді.
Процес соціалізації молоді характеризується не лише набуттям знань,
засвоєнням відповідних цінностей та орієнтацій, але й формуванням
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активної життєвої позиції. Активна соціалізація, перетворення молоді з
пасивних членів суспільства на активних діячів, і творців власного життя і
майбутнього свого і країни, відбувається за допомогою засвоєння і
відтворення соціальних норм в соціальному житті. Таким чином вплив і
пріоритетність певних агентів соціалізації змінюється на даному етапі,
сім’я вже не відіграє провідну роль, однак на її місці постає соціум –
університет, робота, ширші соціальні контакти, які молодь знаходить в
неформальній освіті, участі в громадських організаціях [1, с. 145-147].
За законами України молодь має право брати активну участь в
суспільному

житті,

проявляти

себе,

свої

інтереси

на

загально

громадському рівні. Участь в громадських організаціях є гарним кроком
для формування соціальних норм та для того щоб молодь зрозуміла модель
функціонування суспільства, віднайшла своє місце в ньому та заявила про
себе. А разом з тим активна залученість молоді до громадського сектору
сприяє розвитку демократизації суспільства. Позитивні результати в
формуванні демократичних соціально-орієнтованих суспільних цінностей
спостерігаються серед молоді, що приймає участь в громадських рухах та
організаціях. Це пов’язано з тим, що безпосередньо стикаючись із
соціальними проблемами та намагаючись на них вплинути, молодь формує
власну систему сприйняття різних політичних явищ та процесів.
Варто зазначити, що молодь зацікавлена в розвитку демократії в
державі і, зокрема, відіграє свою роль у ній. Але стосовно інституційної
участі існує відносна недовіра до влади. У порівнянні з попередніми
поколіннями, молоді люди є менш активними в залученності до
традиційних структур як основи для політичної та соціальної діяльності
(наприклад, партій, громадських об'єднань). Молодіжні організації також
вбачають дане питання актуальним, і вважають за необхідне для
самостійного оновлення.
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Громадські організації з одного боку є осередками взаємодії,
спілкування і солідарності, громадського (публічного) життя і спільного
(колективного) вирішення проблем. З іншого боку, вони намагаються
відстоювати свої інтереси в межах усього суспільства, втручаються в
політичні процеси, здійснюють громадський контроль та тиск на владу.
Завдяки

цій

діяльності

молоді

члени

таких

організацій

стають

повноцінними громадянами, здатними протидіяти спробам узурпації
влади, захищати свої інтереси політичними методами тощо. Вона
забезпечує можливість активного громадського життя, становлення
демократичної політичної культури, в майбутньому – утворення власних
партій, які представлятимуть специфічні інтереси груп і захищають їх
політичними засобами [5, с. 145-147].
Головною

особливістю

молоді,

що

пройшла

таку

політичну

соціалізацію, виступає висока політична свідомість та сформована система
політичної культури, яку більшість з них використовуватиме для
подальшої реалізації себе в політичній та суспільній сферах діяльності
суспільства.
Окремо варто звернути увагу на той факт, що відсоток участі молоді в
громадських організаціях є одним із найнижчих у світі і поступається
навіть деяким пост авторитарним країнам Латинської Америки. Такий
низький рівень залучення характерний для країн, в яких відбулася
стагнація негромадянського суспільства: не створено “критичної маси”
відповідальної та активної групи людей із демократичними та суспільноорієнтованими цінностями, високою політичною культурою, панує
суспільна апатія, недовіра до влади, не сформульована національна ідея,
яку підтримувала б більшість громадян України [5, с. 145-147].
Таким чином, політична культура сучасної молоді перебуває у стадії
модернізації, відчуваючи вплив соціально-економічних, національних
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чинників та стану загальної національної культури, який відбивається на
рівні політичних знань, динаміці змін активності політичної поведінки.
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ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
Алла Овчатова-Редько
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Інтелектуальне право, зокрема, авторське, суміжне стає одним з
найприбутковіших об’єктів сучасного світу, і

це викликало значну

кількість правопорушень у цій сфері. Причиною цих правопорушень стали
економічні, політичні, соціальні та правові чинники, що в тій чи іншій мірі
спонукають людину до вчинення протиправного діяння. Тому актуальним
буде розгляд юрисдикційної форми захисту авторського права відповідно
до положень статті 16 Цивільного кодексу України (ЦКУ) [5].
Відповідно до ст. 55 Основного закону України, права і свободи
людини і громадянина захищаються судом. Відтак, кожен має право будьякими незабороненими законом засобами захищати свої права і свободи
від порушень і протиправних посягань [3].
Більш широко положення про захист авторських і суміжних прав
висвітлено у ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права»
де наведений перелік особистих немайнових прав автора [1].У контексті
даного

трактування

та

користуючись

цивільним

законодавством,

необхідно звернути увагу на способи захисту авторського права.
Так, юрисдикційні способи захисту представлені в ст. 16 ЦКУ під
назвою «Захист цивільних прав та інтересів судом». Зауважимо, що
специфіка права інтелектуальної власності вимагає врахування змісту
права під час вибору способу захисту. Зокрема, важливо, які конкретно
права із тріади (право на використання об’єкта інтелектуальної власності,
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виключне право дозволяти використання та виключне право забороняти
використання)належать власнику.
Вимога про визнання права, як правило, заявляється самостійно та не
включається в комплексну вимогу і не заявляється в якості передумови
інших вимог. Застосування цього способу захисту є особливо актуальним у
разі порушення прав на твори, що опубліковані анонімно чи під
псевдонімом, а також у разі порушення прав на неопубліковані твори [5,
c. 129].
У контексті цього необхідно зауважити, що в Україні діє презумпція
авторства. Однак, для прискорення визнання права особи необхідно подати
докази. Це можуть бути оригінали інтелектуальної власності, її матеріали,
нотатки та безпосередньо процес творення (за необхідності). Але при
цьому випадку буде задіяна незалежна експертиза для встановлення
автентичності представлених екземплярів.
Визнання авторства як способу захисту слід використовувати як до
оприлюдненого, так і до неоприлюдненого твору. На основі цього виникає
питання: чи можна, застосовуючи спосіб припинення дій, захистити право
авторства, якщо порушник наполягає на своєму праві авторства і оголошує
факт

першого

оприлюднення

твору

незаконним.

У

даному

разі

ефективніше буде заявити вимогу на визнання авторства. Однак, коли без
зазначення імені автора, а також без його згоди незаконно опубліковано
раніше вже оприлюднений твір, і порушник не оспорює право авторства,
позитивні результати можна вже й очікувати від застосування такого
способу захисту як припинення неправомірних дій [4, с. 224-225].
Проблемним для нашої країни фактом є те, що друкований твір, який
було вперше опубліковано у країні, яка не має з Україною двосторонньої
угоди про охорону авторських прав, в Україні охоронятися не буде.
Актуальним для цілковитого розуміння позовів про відновлення права
власності є те, що в них відсутній строк позовної давності. Таким чином,
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особа чиї права порушенні, може здійснити захист у будь-який час з
моменту виявлення правопорушення.
Наступний юрисдикційний спосіб це коли власник авторських прав
має право вимагати від правопорушника припинення дій, що порушують
права або створюють загрозу їх порушенню.
Важливим у цьому способі захисту авторського права є те, що даний
позов може спрямовуватися й на запобігання правопорушенням. Така дія
можлива лише в разі наявності незаперечних доказів, що свідчать про
можливе правопорушення.
Актуальним є спосіб відшкодування майнової шкоди

захисту

авторських прав використовується у разі, коли присутня заподіяна особі
майнова шкода. Науковий інтерес становить те, що шкода, завдана праву
інтелектуальної власності, в багатьох випадках носить немайновий
характер. На основі цього за актуальним буде визначення розміру
спричиненої шкоди. Однією з особливостей відшкодування моральної
шкоди є те, що порядок її відшкодування, крім ЦК України, врегульовано
низкою нормативно-правових актів. Порушення охороняємих законом
інтересів особи тягне за собою спричинення моральних страждань,
ушкодження здоров’я тощо.
Отже, не дивлячись на зміцнення, вітчизняного законодавства у сфері
авторського права та інтелектуальної власності, все ж таки залишаються
проблеми. Тому головною задачею юристів є розробка сучасних дієвих
механізмів захисту авторських прав, та інтелектуальної власності, які
відповідають вимогам сучасного суспільства та держави. Водночас така
охорона не повинна призводити до того, щоб здійснюваний державний
контроль за використанням творів ставав перешкодою на шляху до
розвитку науки, культури та освіти.
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Шаріат (мусульманське право) являє собою звід релігійних та
правових норм, що складені на основі Корану та Суни та містить норми
державного, спадкового, кримінального та шлюбно-сімейного права [5,
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c. 495]. Таким чином, шаріат – це правові приписи, невід’ємні від теології
ісламу, тісно пов’язані із його релігійно-містичними уявленнями. Іслам
розглядає правові положення як частину єдиного божественного закону й
порядку. Отже, як повелінням, так і заборонам, що складають норми
шаріату, також приписується божественне значення.
Основна тенденція шаріату – оцінка різноманітних життєвих обставин
із точки зору релігії. Тому не випадково, що однією із особливостей норм,
які складають шаріат, є те, що вони застосовуються тільки до мусульман та
у відношеннях між мусульманами. Кодекс шаріату розділяється на три
основні частини: ібадат (обов’язки, що відносяться до релігійного культу),
муамалят (чисто юридичні норми) та укубат (система покарань) [1, c.134].
Як конфесійне право, шаріат відрізняється від канонічного права у
країнах Європи у тому відношенні, що він регулює не суворо окреслені
сфери

суспільного

та

церковного

життя,

а

виступає

у

якості

всеохоплюючої нормативної системи, що затвердилась в цілому ряді країн
Азії та Африки та розповсюдила свою дію на Середню Азію й частину
Закавказзя, на Північну та Західну Африку, на ряд країн Південно-Східної
Азії. Однак таке бурне та широке розповсюдження ісламу і шаріату
потягнуло за собою і все більший прояв у ньому місцевих особливостей та
розбіжностей при тлумаченні окремих правових інститутів. Так, із
затвердженням двох головних напрямків у ісламі відповідним чином виник
розкол у шаріаті, де наряду із ортодоксальним напрямком (сунізм), виник й
інший напрямок – шиїзм [3, c. 149].
Релігійний принцип застосування мусульманського права ніколи не
провадився в життя без вилучень і безумовно. З самого виникнення ісламу
і становлення мусульманської держави багато норм мусульманського
права поширювалися і на немусульман. Це відноситься, наприклад, до
державного права або до положень, що встановлює податки на
немусульманське населення. Іншим випадком є підпорядкування нормам
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заміж

за

мусульманина. Так, в наш час мусульмансько-правові норми щодо
заповіту, спадкування, обмеження правоздатності в більшості арабських
країн поширюються і на немусульман.
Релігійні

критерії

застосування

мусульманського

права

представляються правильним тільки з дуже суттєвими застереженнями.
Вони можуть бути прийняті за умови розгляду мусульманського права з
однієї точки зору - в максимально широкому, а не спеціально юридичному
сенсі, тобто як «божественного закону» – шаріату, котрий в такому
розумінні практично поглинає собою іслам в цілому. Природно, при цьому
юридичні норми дійсно виявляються в тіні власне релігійно-ритуальних чи
моральних приписів, розчиняються в них. Зрозуміло, що такий підхід не
дозволяє виявити особливості саме юридичних норм як самостійної
частини всього мусульманського соціально-нормативного комплексу.
Більш того, якщо взяти за аксіому положення про нерозривну єдність
релігійних приписів (догматичних і ритуальних), моральних і власне
правових норм в ісламі, то питання про саме існування мусульманського
права в юридичному сенсі взагалі знімається. Справді, якщо виходити з
того, що так звані правові норми в ісламі нічим принципово не
відрізняються від ритуальних і моральних, то виникають сумніви в
обґрунтованості оцінки мусульманського права як юридичного явища. А
раз так, то закономірно постає питання, чи припустимо взагалі говорити
про наявність в ісламі, нехай навіть в нерозчленованому вигляді, різних
типів норм, в тому числі і юридичних. Іншими словами, висновок про те,
що мусульманський соціально-нормативний механізм включає релігійні,
моральні та правові правила поведінки, повинен провести аналіз тих
чинників, які зумовили юридичний характер окремих приписів ісламу,
додали їм якість права. Тому специфіку мусульманського права не можна
повністю

розкрити,

вказавши

лише
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мусульманською релігією і моральністю. Перш за все необхідно дати йому
оцінку саме як праву в юридичному сенсі, розглянути його співвідношення
з державою, визначити, чи відповідає воно всім вимогам, яким повинно
відповідати право як особливий соціально-нормативний регулятор. Без
цього неможливо зрозуміти місце мусульманського права в правовій
надбудові суспільства в мусульманських країнах.
Розвиток традиційних і виникнення нових суспільних відносин
обумовили певні зміни у правових системах мусульманських країн. Ці
зміни чітко окреслюються у трьох напрямах.
По-перше,

це

так

звана

«вестернізація»,

тобто

запозичення

мусульманським правом деяких ідей, принципів та норм, притаманних
романс-германському чи англосаксонському праву. При цьому вплив
кожної із зазначених систем на право конкретної мусульманської країни
залежав від того, з якою у неї були найтісніші економічні, політичні та
інші зв'язки. Вестернізація виявилась у тому, що в питаннях, які виходять
за межі особистого статусу і не стосуються священних основ ісламу,
застосування норм власне мусульманського права поступається нормам,
запозиченим у романс-германському чи англійському праві. Ці норми
впроваджувались через видання державою нових законів, кодексів або
поступово встановленою судовою практикою. В результаті цього в таких
галузях, як державне, процесуальне, торгове, трудове право в наш час діє
небагато

норм,

які

безпосередньо

випливають

з

класичного

мусульманського права.
По-друге, це кодифікація норм, які стосуються особистого статусу і
яких не торкнулась вестернізація. Треба було систематизувати багато в
чому неузгоджені приписи Корану і Сунни, не змінюючи при цьому
положень священних для мусульман джерел. Крім того, необхідно було
усунути можливість обґрунтування вирішення одних і тих самих проблем
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посиланнями на численні і суперечливі праці послідовників різних шкіл
мусульманського права.
У Туреччині Цивільний та Цивільно-процесуальний кодекси були
підготовлені ще у 1870 і 1876 рр., але вони не торкалися регулювання
особистих прав, сімейного та спадкового права. В 1927 р. король
Саудівської Аравії Ібн-Сауд оголосив про наміри створити кодекс
мусульманського права на базі однієї з доктрин, та активні протести з боку
правовірних зробили неможливою реалізацію цих планів.
Першою кодифікацією мусульманського права, що набрала сили
закону в галузях сімейного права та наслідування, був іранський
Цивільний кодекс, сформований у 1927-1935 рр. Нині кодифікація у
названих сферах на вищому чи нижчому рівнях відбулась практично в усіх
мусульманських країнах.
Третій напрям полягає в обмеженні, а то й у повному скасуванні
діяльності традиційних судів, що забезпечували неухильність застосування
приписів шаріату. Цей процес обумовлений вестернізацією і кодифікацією
мусульманського права, внаслідок чого з'явився значний масив норм, що
вже були результатом заснованої на сучасних суспільних потребах
правотворчості держави, а не тлумачення архаїчних новел Корану, суни і т.
п. Природно, що в цих умовах для забезпечення реалізації сучасних
законів і кодексів потрібно звертатися до професійних юристів, а не
традиційних мусульманських суддів, які є охоронцями релігійних
догматів.
За широтою застосування норм класичного мусульманського права та
рівнем їх впливу на чинне законодавство мусульманські країни можна
поділити на декілька груп.
Першу групу становлять країни, в яких мусульманське право
застосовується максимально широко. В них існують законодавчі, аж до
конституційних, приписи про обов'язкову відповідність усіх аспектів
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суспільного життя та нормативного їх регулювання шаріату. Введено
суворі покарання за порушення положень шаріату. Характерними
представниками цієї групи країн є Саудівська Аравія та Іран.
До другої групи належать країни, в яких сфера дії мусульманського
права не є такою всеосяжною, але все ж залишається досить суттєвою і
навіть має тенденцію до розширення. Як приклад може правити
проголошення в Лівії Корану «законом суспільства», який повністю
заміняє Конституцію, або створення у Пакистані Ради ісламської ідеології,
завданням якої визначена розробка пропозицій щодо приведення чинного
законодавства у відповідність до шаріату.
Третю групу утворює більшість арабських країн (Єгипет, Сирія,
Мавританія та ін.). У конституціях цих країн відведено особливе місце
ісламу та мусульманському праву. Норми галузей права фактично
відтворюють положення традиційних мусульманських доктрин. Але в
деяких галузях права набирає сили тенденція до врегулювання відповідних
суспільних

відносин

державними

правовими

актами,

позначеними

впливом європейського права.
Особливу групу становлять мусульманські держави, які входили до
складу колишнього СРСР. Зрозуміло, що за умов, коли держава виходила з
принципів атеїзму і провадила політику, спрямовану на витискання будьякої релігії з життя суспільства, не могло бути й мови про легальне
застосування норм мусульманського права. Після проголошення СНД у
цих державах вбачаються різні за своєю активністю процеси відновлення
принципів та норм шаріату. На вищому рівні проголошується курс на
відродження цінностей ісламу. В державних символах підкреслюється
належність

до

законодавства

мусульманського
цих

країн

все

світу.

В

помітнішим

мусульманського права.
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CONCERNING SOME SOURCES OF CONFLICT IN UKRAINE
Seifulla Rashidov
professor
Izmail State University of Humanities
(Ukraine)
One of the factors of the armed conflict in Ukraine has become a
destructive role of Russian institutions of civil society.
The fact is that the activities of Russian institutions of civil society
(media, religious organizations represented by the Moscow Patriarchate, Mufti,
Cossacks, some political parties and so) in relation to Ukraine has become an
additional factor in the split of civic identity and the formation of aggressive
moods in Ukrainian society. Numerous visits of Russian Patriarch to Ukraine
has always included a political component. In Donetsk region alone the experts
have counted about 12 Cossack organizations which have been providing in
recent years the negative impact on the socio-political processes in Ukraine. The
researcher of the Center for East European Studies at the University of Bremen
Nikolai Mitrokhin is mostly surprised at the fact that the Ukrainian society in
general did not notice it, did not fix it and did not think about it. He is in
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disbelief about the fact that intelligence agencies did not pay attention at it.
«Since I have been studying Ukrainian issue since the late 90s, I had never heard
concern that pro-Russian organizations were active in Donbas and Crimea», said the scientist [1].
It was interesting to see how after the capture of the Security Council of
Ukraine in Lugansk parishioners of the neighboring church all day were
kneeling in front of the building with icons in their hands. There is a theory that
the church is directly subordinate to Moscow.
The pro-Kremlin political strategist S. Kurginyan in his public speeches
passionately convinces the society that not the government but Russian
institutions of civil society deliver people, weapons, heavy equipment, and so on
to Ukraine [3].
The identity of Russian people in Eastern Ukraine was fueled and
continues to be fed by some characters that actualize the Russian state identity:
«Holy Russia», «Fatherland» (by which Russia and Ukraine is meant), «Mother
Russia» and «Russian world», «the Slavs», «Cossacks», «Novorossia» and
«Orthodoxy» that gave rise to such phenomenon as «Russian Orthodox Army».
The goal is to unite Russian people and mobilize them for collective actions
against all those who are against Russia. Since Ukrainians stand for European
values, human rights, democracy, so they are from the standpoint of the Russian
state against Russia, the Russian world and Ukrainian citizens who identify
themselves with the Russian State.
Here are two examples. At one time in the Ukrainian libraries of Donbas
huge rooms of «Russian world» were opened, and in Russia at this time under
the pretext of spreading the ideas of Ukrainian nationalism centers of Ukrainian
culture were closed. The opening of the temple of the Moscow Patriarchate in
Lugansk on the 24th of August 2013 was attended by deputies of the Verkhovna
Rada of Ukraine, the leadership of the region and the city. At the same time, a
month earlier, at the opening of the temple of the Kiev Patriarchate there were
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no one from the leadership of the region. nor the city, nor the officials of the
rank. At the same time the representatives of the party «Kievan Rus», «Don
Cossacks» and parishioners of the Orthodox Church of Moscow Patriarchate
protested against the opening, they identified the Kiev Patriarchate with Bandera
and promotion of Ukrainian nationalism. «It was banderva who opened the
temple» – noticed an old resident of Lugansk, a Ukrainian by nationality. It
should be mentioned that in Lugansk, according to the latest census, about 52
percent of Ukrainians live. At the same time, only a few hundred people came
out to Lugansk Maidan on the call of heart, indicating the absence of civil
position in the vast majority of citizens. Perhaps corrupt Ukrainian reality is to
blame for the fact that many citizens did not take the Ukrainian statehood for all
the years of independence. Less than a year later, those who have picketed the
opening of the temple of Ukrainian Patriarchate will participate in the capture of
Ukrainian administrative institutions, and instead of Ukrainian flag and emblem
on these buildings they will hang Cossack, Orthodox, communist, Holy Russia,
and other flags.
Many people probably forgotten how it all had begun. It all started with
the slogan «Russian people are hurt in Crimea». However, we all know that in
Crimea more than 90 percent of schools were Russian speaking, that the rights
and freedoms of Russians on a national basis in Donbas were not undermined. In
addition, today we are witnessing the brutal violence of Russians against
Russians, Orthodox against the Orthodox, and not only. We see the whole
combination and variations of violence.
Activities of Russian institutions of civil society in the Eastern Ukraine in
extreme conditions instantly transformed into a physical, military and spiritual
abuse (the inscription «For Holy Russia» is now on the shells of «Grad»,
eyewitnesses saw a machine with the inscription «Orthodoxy or Death that was
moving in Lugansk»).
Indeed, many of Donbas residents were ready to hate the Galician, so the
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fertile ground for Ukrainian phobia was already prepared. At the appropriate
moment, it was easily apparent. The negative attitude of the older generation to
the representatives of Western Ukraine («Bandera») remained ever since the
Soviet ideology. Moreover, today, they explained their hatred to them by the
fact that Bandera supporters killed their fathers or grandfathers, they say, being
in Lvov, their questions in Russian were answered in Ukrainian (one can only
imagine that Muscovites or Rostov residents speak the Ukrainian language at
meeting with Ukrainians in their hometowns). My friend told me that his elderly
neighbor drove home his naughty grandson of five years threatening him with
the following words: «Come quickly, Bandera is coming». The result was not
long in coming: the grandson immediately flew home. It was the most effective
method in relation to the grandson.
There is another aspect of the problem. The fact that in the beginning of
the 2000s, with the advent of Putin, the Russian state machine has become
heavily engaged with American phobia. In addition, as for the Russians, the
Maidan and the new Kiev government is the handiwork of the United States and
they have to hate fiercely Ukrainians as well as Americans. At the same time,
everything that is connected with Russia is served in positive terms: Holy
Russia, according to the Patriarch is the immortal ideal. Patriarch Kirill in favor
of the Russian political authorities cannot accept the fact of a fratricidal war and
as the President of Russia convinces the international community that «any
military threat or other hazards do not come from Russia». And if they are
talking about the West or about Ukraine, negative categorization and assessment
is used. For example, on the Maidan there were not revolutionaries, but Bandera
supporters and fascists.
Russian institutions of civil society and especially the media has become a
powerful tool of manipulation of consciousness of Russians and pro-Russian
Ukrainians. Television, speeches of politicians and public officials were jaded
with such vocabulary as Novorossia, the junta, punitive action, militia, Bandera,
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fascists and the like. Near the captured building of the Lugansk Security Council
in the hands of the protesters, there were the slogans of anti-Ukrainian, antiAmerican, anti-European and anti-Semitic meaning.
In this context, it should be mentioned that the modern Russian literature
reached unprecedented artistic heights in the genre of «patriotic fiction». The
fiction novel released during the armed aggression of Russia against Ukraine
was illustrated with the image of Defense Minister Sergei Shoigu. He took as
prisoners modernized «Bandera» supporters – the current prime minister of
Ukraine Yatsenyuk and the head of the NSDC Turchinov (you can remember in
this sense the phrase «you should answer for Sevastopol» from the popular
Russian film «Brother 2») [2].
Civil society institutions could play a role in the de-escalation of the
conflict in Donbas. However, we do not feel it. Moreover, it is a pity that the
weak shoots of Russian civil society have softened the Kremlin media, these
special «information troops' warm up the aggressive moods in Russia and
Ukraine». Together with the pro-Kremlin political strategists, intellectuals,
writers the institutions of Russian civil society, led by the media are a serious
threat to national security of Ukraine. Therefore, there is something to think
about for Ukraine.
Literature:
1. A network of anti-Ukrainian Cossack organizations has long worked in
Donbas which Ukraine did not notice// racurs.ua/news/50193
2. Cover with «modernized» «Bandera supporters»: a fiction published in
Russia // rusmonitor.com/oblozhka-s-osovremenennymi-banderovcami-takuyufantastiku-izdayut-v-rossii.html
3. Kurginyan, a few days before the shooting of «Boeing» said that he
provided militants with SAM «Buk»// uapress.info/ru/news/show/31572
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В КЛАССИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Людмила Саввина
кандидат философских наук, профессор
кафедры общенаучных дисциплин
Филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко
в г. Рыбнице
(Приднестровская Молдавская Республика)
Несомненно, что деятельность преподавателя философии в вузе попрежнему должна базироваться на постоянном поиске ответов на три
основных вопроса: что преподавать, как это делать и зачем? Решить эту
задачу в современном информационном обществе XXI веке весьма
непросто, поскольку знания сейчас рассматриваются не как источник
духовного роста, не как высшая ценность (Истина), а как средство
успешной профессиональной социализации и карьерного роста. Таким
образом, наблюдается отход от многовековой традиции образования,
связанной с установкой на обретение человеком духовности, на вхождение
в мир культуры, восхождение к её высшим ценностям [1, с. 69].
Такая ситуация широко распространена в средней школе, откуда в
вуз приходят абитуриенты, чьи общекультурные знания и духовные
установки вызывают тревогу на протяжении более двух десятилетий не
только у педагогов школы, но и вуза. Отчасти эта проблема снимается за
счёт коррекции методики преподавания гуманитарных дисциплин в
высшей школе (философии, культурологии, политологии, религиоведения,
социологии и т.д.).
В Приднестровских вузах образовательный процесс осуществляется
по Федеральным Государственным Образовательным Стандартам 3+
(ФГОСТ 3+) Российской Федерации. Если раньше в преподавании
философии ставились цели передачи философских знаний и формирования
философской культуры, то в новых компетентностных стандартах
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Российской Федерации сформулированы другие цели [5]. Они связаны с
формированием

определенных

личностных

компетенций

человека.

Потребность в таком приобщении к философии связана с задачами
личностного роста. Таким образом, требования, предъявляемые к
результатам освоения философии в вузе, заставляют преподавателя не
только точно определить концепцию преподавания философии, но на
входе, т.е. в начале работы со студентами 2 курса всех направлений
подготовки выяснить сложности и проблемы, которые имеют место в
изучении данной дисциплины.
Сложность преподавания философии на втором курсе состоит в том,
что ее, как правило, не изучают в массовой средней школе. Преподаватель
вряд ли может рассчитывать на наличие у учащихся хорошей философской
подготовки. У абитуриента ещё нет никакой философской культуры и
формировать её преподавателю предстоит с нуля. Вторая проблема
состоит в том, что общий уровень подготовки и умений абитуриентов
самостоятельно осваивать новый и сложный материал на уровне анализа,
обобщения и сравнения очень низок. Речевая культура также невысока.
Все это затрудняет изучение философии.
Поэтому перед преподавателем встают вопросы, как мотивировать
студентов к изучению философии, какое содержание курса философии
выбрать и как

донести до студента. Поскольку широкий масштаб

духовной деятельности философию позволяет назвать ее «наукой обо
всём», то она выполняет интегрирующую роль в духовной культуре
общества, связывает между собой её различные формы [1, с. 65]. В этом и
состоит ее большое образовательное значение. И эти положения нам
необходимо не только прояснить студентам, но объяснить студентам,
зачем необходимо преподавать философию [3, с. 79].
Философия занимает особое место в профессиональной подготовке
по разным направлениям подготовки выпускников высшей школы. Задача
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философии – это не просто формирование каких-то личностных качеств,
это задача подготовки профессионала, который будет действовать в
определенных условиях – условиях непредсказуемого будущего, когда
придется

по

самым

разным

вопросам

делать

личностный

профессиональный выбор. Готовность к этому выбору, способность его
сделать – одна из задач философии.
Изучая философию, (логику, культурологию и т.п.) мы развиваем у
студента мышление, тренируем его мозг, нарабатываем навыки работы со
сложными формами знаний, умение критически оценивать ситуации,
которые пригодятся не только в профессии, но и в воспитании детей,
различных формах деятельности. Решив задачу мотивирования студентов
к

изучению

философии,

преподаватель

должен

определиться

с

содержанием курса философии. Что преподавать? Давно существует два
подхода к изучению философии: хронологический и тематический. В
первом случае материал строится и излагается по историческим эпохам, а
во втором – по основным темам или философским проблемам.
Деление материала в вузовских курсах философии включает
историю философии и общетеоретическую философию. Соглашусь со
многими преподавателями, что целью должно быть не изучение
исторического как такового развития философии, а рассмотрение
основных философских вопросов и проблем, одинаково открытых во все
эпохи и актуальных для всех поколений. При этом богатый историкофилософский материал будет для этого превосходной иллюстрацией и
незаменимым подспорьем.
И последняя задача, которую должен решить преподаватель – как
преподавать,

как

на

практике

реализовать

основные

психолого-

педагогические и дидактические требования к преподаванию философии,
чтобы вызвать к ней интерес. Важно, чтобы преподаватель подошел
дидактически осмысленно к отбору материала. Ели использовать термин
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«укрупненные единицы», то это три области изучения: природа, человек и
Бог. Понятие о Боге в философии (в отличие от религии), как правило,
служит

обозначением

бесконечности

или

вечности,

а

потому

и

непостижимости и причины неизбывного человеческого стремления к
познанию и истине.
Немаловажно, чтобы учебный курс философии был обеспечен
соответствующими учебниками, учебными пособиями, методическими
разработками, в которых материал изложен ясно, просто, отчетливо, а
местами даже – интересно и занимательно. В настоящее время
Министерство образования России предлагает преподавателю очень
широкий спектр базовой и дополнительной литературы. И тут у
преподавателя и студента есть возможность самим выбирать.
Хотелось

бы

профессионализма

отметить

лекторских

и

огромную

роль

мастерства,

способностей, ораторского

искусства

преподавателя в том, чтобы чтение лекций, проведение семинарских
занятий, коллоквиумов и др. проходило просто, живо, ясно, интересно и не
в ущерб глубине представления философских знаний [4, с. 74].
В настоящее время, когда уровень общей культуры студентов
невысок, а мотивацию к личностному росту и изучению философии нам
необходимо поддерживать, очень важно постоянно приближать учебный
материал к жизни, показывать, где и как студенты могут его в дальнейшем
использовать, пусть не прямо, но косвенно. Студенты должны увидеть, что
речь идёт не об отвлечённых и посторонних вещах, а о них самих и их
жизни – сложной, противоречивой, многогранной и интересной [2, с. 26].
Задачи повышения качества преподавания философии в вузе
выступают фундаментальными методологическими и методическими
основаниями

формирования

современного

научного

мировоззрения

выпускников. В нашем вузе по многим направлениям подготовки студенты
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изучают дисциплину «Естественнонаучная картина мира (ЕНКМ)»,
«Концепции современного естествознания (КСЕ)».
Изучение данных дисциплин позволяет сформировать у студентов
научное мировоззрение, теоретическую и методологическую базу для
понимания процессов, происходящих в современной науке, современную
естественнонаучную

картину

мира,

включающую

взаимосвязанное

целостное представление о природе на основе обобщения знаний и
концепции различных естественных наук. При составлении и осуществлении
учебного процесса важно, чтобы данные дисциплины читались параллельно
с философией или после изучения философии в третьем семестре (она
читается в третьем – четвертом семестрах). Такая преемственность
позволяет не только закрепить общефилософские знания, но и дополнить
философские представления о мире конкретными естественнонаучными
картинами мира.
Этот подход помогает перейти к преподаванию философии на
уровне подготовки кадров высшей квалификации в магистратуре, где оно
направлено

в

большей

степени

на

философское

сопровождение

профессиональных задач. Поэтому курс философии, который читается на
бакалавриате, заменяется курсом истории и философии науки, чтобы
профессионал в определенной области мог представить себе тот
исторический, социокультурный контекст развития своей дисциплины,
который был связан с философией. Например, в нашем вузе для магистров
направления

подготовки

«Менеджмент

организации»

читается

философский курс «Актуальные проблемы современной философии»; для
направления подготовки «Прикладная информатика в экономике» –
«Философские проблемы науки и техники».
Дать единственные и окончательные ответы на вопросы

что

преподавать, как это делать и зачем? невозможно, наоборот, надо искать
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всё новые ответы, решения, пути и подходы и, обучая других, не
переставать учиться самим.
Литература:
1. Гусев Д. А. Мировоззренческая ориентация преподавателя
социально-гуманитарных дисциплин в образовательном процессе /
Д. А. Гусев // Образовательные ресурсы и технологии. – 2014. – № 4 (7). –
С. 62-69.
2. Гусев Д. А. Любители мудрости. Что должен знать современный
человек об истории философской мысли / Д. А. Гусев. – М., 2008.
3. Корень Р. В. Триединые системы как метаязык картины мира /
Р. В. Корень // Философская мысль. – 2013. – № 8. – C. 70-116. –
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–

Режим
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notabene.ru/fr/article_722.htm //.
4. Рыбакова Н. А. Мотивационные источники самоактуализации
педагога в профессиональной деятельности / Н. А. Рыбакова //
Современное образование. – 2015. – № 1. – С. 69-99.
5.

Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего профессионального образования по направлениям подготовки
бакалавриата.

–

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

www.osu.ru/docs/fgos/vo/bak_47.03.
СУЧАСНИЙ СТАН ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ
Світлана Садова
викладач
кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Спілкування, як основа передачі досвіду із покоління в покоління,
протягом усієї історії людства відігравало важливу роль. Кінець ХХ –
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початок ХХІ століття приніс із собою нову хвилю комунікативних
технологій, які стали невід’ємною частиною життя кожної людини. Метою
даного дослідження є аналіз комунікативних процесів в політиці,
відстеження

ефективного

зв’язку

між

владними

структурами,

громадськими організаціями, і громадянами з приводу актуальних проблем
політичного

і

соціально-економічного

життя,

який

забезпечується

політичною комунікацією.
Актуальність дослідження політичної комунікації для України
зумовлена високим ступенем недовіри громадян до чинної влади через
непрозорість дій останньої, значним рівнем напруги в сфері соціальної
політики, а також надмірною маніпульованістю та монополізацією
більшості засобів масової інформації.
В аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних
досліджень

«Інституційне

забезпечення

державної

комунікативної

політики: досвід країн Європи» від 2014 року викладено аналіз
комунікативної

взаємодії

органів

державної

влади,

місцевого

самоврядування, ЗМІ та громадськості. А саме, йдеться про: «відсутні
загальні стандарти інформаційного обміну між владою та громадськістю.
Досі не визначеними залишаються механізми здійснення громадського
контролю

за

діяльністю

органів

влади

та

організації

процесу

роз’яснювальної роботи» [1]. Питання політичної комунікації частково
регулюється Законами України «Про інформацію», «Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про Основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»,
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в
Україні» [2]. Проте аналіз зазначених законів свідчить, що питання
налагодження комунікації між органами державної влади, органами
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місцевого самоврядування і громадськістю не відповідає рівню розвитку
українського суспільства та світовим тенденціям [2].
Сучасна політична комунікація інтегрує формальні та неформальні,
горизонтальні та вертикальні, вербальні та візуальні, усні та електронні,
демократичні та авторитарні, маркетингові та не маркетингові засоби
взаємодії політичних акторів, регулює потік політичної інформації та
надає найбільш ефективні та адекватні засоби досягнення політикокомунікативних цілей, які сприяють досягненню стійкості політичної
системи. Режим інформаційного монологу, в якому працюють традиційні
форми

політичної

комунікації,

є

одностороннім

зв’язком,

який,

вичерпавши свої можливості, потребує переходу до наступного етапу –
електронним засобам політичної комунікації. Переважна більшість органів
виконавчої влади не використовують Інтернет для інтерактивної взаємодії
із громадянами й організаціями. Як правило, на сайтах всіх державних
установ наявна електронна адреса для зворотного зв'язку, однак
можливість поставити запитання в режимі он-лайн доступна далеко не
скрізь. Звичайно, на сайтах є адреси громадських приймалень високих
посадових осіб, але можливість спілкування з ними в режимі реального
часу не передбачена [4, c. 65].
Аналізуючи

можливості

використання

інноваційних

медіа-

технологій у процесі взаємодії держави та громадськості, приходимо до
висновку, що потрібні додаткові заходи щодо використання технологій в
Україні, а саме:
 вдосконалення законодавчої бази;
 організація обміну інформацією і накопиченим досвідом на
міжвідомчому й міжрегіональному рівнях;
 інформування

різних

категорій

користувачів

–

громадян,

громадських організацій, бізнес, адміністративні структури про їх
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право на інформацію, а також про їх можливу й необхідну участь у
тій або іншій ініціативі;
 впровадження нових моделей державного партнерства й здійснення
демонстраційних проектів, що дозволяють поширити технології, які
підтримують нові інформаційні послуги [3, с. 17].
Отже, застосування сучасних комунікативних технологій надасть
владі більших можливостей, які змінять не тільки характер політичної
комунікації,

але

й

дозволять

перейти

від

односпрямованого

інформаційного потоку до діалогічного взаємозв’язку, що дозволить
відновити довіру і зробить дії влади більш прозорими, прогнозованими та
зрозумілими для громадськості. Це також надасть можливість підвищити
якість і доступність надання адміністративних послуг в роботі органів
місцевого самоврядування, дозволить вчасно усувати недоліки в роботі і
нівелює корупційні ризики.
Література:
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і зовнішніх викликів / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська
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доступу:

http://www.niss.gov.ua/content

/articles/files/gromadyanske_suspilstvo-3eeda.pdf
«СУХИЙ ЗАКОН» В БЕССАРАБІЇ
ЧАСІВ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ
Іван Татаринов
кандидат історичних наук, викладач
кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
На початку ХХ ст. антиалкогольні заходи та боротьба з пияцтвом
стали достатньо розповсюдженим явищем в країнах Європи. Урядові
постанови, а також представники духовенства і громадських організацій
закликали населення до тверезого образу життя та повній або частковій
відмові від алкоголю. Створювались «товариства тверезості», а на великі
свята проводились антиалкогольні акції.
Така тенденція у великій мірі торкнулася Росії. Першими кроками по
запровадженню «сухого закону» були закриття питних закладів під час
призову новобранців у збройні сили, військових маневрів, хресних ходів,
значних загальнодержавних свят, мобілізацій періоду російсько-японської
війни

(1904-1905

рр.).

Можливість

таких

дій

була

передбачена

циркулярами Головного управління неокладних зборів та казенного
продажу питва від 8 липня 1898 р., а також наказами міністра внутрішніх
справ від 6 серпня 1903 р. [4, с. 80]. Пізніше, з початком Першої світової
війни,

антиалкогольні

заходи

ставали
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всеохоплюючими. Особливо суворо за їх дотриманням слідкували у
прифронтових територіях, серед яких була і Бессарабська губернія. Після
Лютневої революції в Росії відбулось багато змін в законодавстві, були
намагання ліквідувати «антиалкогольне» законодавство, щоб за рахунок
акцизів поповнити державний і місцеві бюджети. На сьогоднішній день
тема запровадження «заборонного» законодавства по відношенню до
певної категорії товарів та продукції в Україні достатньо актуальна.
Метою даної статті є розглянути, як на місцевому рівні в Бессарабії
сто років тому дотримувались заборон по відношенню до алкогольних
виробів. Для відтворення більш повної та достовірної картини подій 1917
р. автором було залучено широкий архівний матеріал.
Вже навесні 1915 р. «сухий закон» в Бессарабській губернії став
всеохоплюючим, хоча, звісно, повністю перемогти підпільну алкогольну
торгівлю не вдалося [5, с. 38]. На хвилі подій, що відбуватись в Росії після
Лютневої революції «антиалкогольні» постанови в Бессарабії почали
порушуватись. Наприклад, в березні 1917 р. в Акермані була помічена
торгівля вином [3, арк. 95]. За даними генерал-губернатора в цей же період
«в селищах баби носять під сукнею металеві грілки, наповнені спиртом,
яким таємно торгують» [2, арк. 8].
Щоб відновити порядок, 31 березня 1917 р. Бессарабський
губернський комісар К. Мімі заборонив в межах губернії будь-який
продаж вина як роздрібний, так і оптовий з льохів та винних лавок,
власниками садів, а також в клубах, шпиталях, готелях і ресторанах [3, арк.
91]. На місцеву владу та міліцію, що замінила царських жандармів,
покладався обов’язок стежити за тим, щоб торгівля вином не мала місця
навіть під час свят [3, арк. 270].
Однак повного контролю над ситуацією влада вже не мала. В кінці
літа 1917 р. почастішали випадки появи людей у п'яному стані на вулицях.
Відповіддю на це явище стало посилення «антиалкогольних заходів».
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Відтепер «за появу в публічному місці в стані явного алкогольного
сп’яніння винні підлягали грошовому стягненню до 300 крб. або
ув’язненню на термін від 2-х місяців до 1 року і 6 місяців чи арешту на
строк понад 3-х років [1, арк. 1].
На додаток до постанови від 31 березня 1917 р., губернський комісар
13 вересня видав ще одну. Для попередження і припинення будь-яких
спроб порушити порядок і спокій на ґрунті продажу алкоголю та пияцтва
заборонявся будь-який продаж вина в межах Кишинева та губернії. У
випадку виявлення порушень – винуватець піддавався покаранню, а вино –
знищувалось на місці [1, арк. 2].
Нова революційна влада на місцях також робила певні кроки для
боротьби з торгівлею спиртним. Наприклад 25 серпня 1917 р. Комітет
ради робітничих та солдатських депутатів м. Болград підняв питання про
заборону виготовлення вина. Начальник штабу 6-ї армії Л. Радус-Зенкович
наказав утворити для цього спеціальну комісію під головуванням
начальника етапно-господарського відділу штабу армії, за участю 2-3
місцевих мешканців [2, арк. 5].
23 вересня 1917 р. в Болграді пройшло спільне засідання виконкому
громадських організацій та міської комунальної ради, на якому було
прийнято рішення: «Все наявне в місті вино прийняти на облік, для чого
утворити спеціальні комісії. Останні мали обстежити всі винні склади
виноробів у місті». На початку жовтня 1917 р. таку комісію, під
керівництвом полковника Б. Станкевича, було створено при інтендантській
частині 6-ї армії. До неї, крім військових, увійшли представники міста [2,
арк. 17, 22].
Однак такі помірні кроки не давали необхідних змін. Як результат,
29 жовтня 1917 р. в Болграді невідомі розгромили винний склад, почались
заворушення. В той же день місцева влада вдалася до більш серйозних
кроків, було видано наказ: «З метою встановлення в місті порядку та
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запобігання в майбутньому ексцесів, здатних порушити нормальне життя
міста, Болградський комітет громадської безпеки заявляє, що винні в
зберіганні запасів горілки та її продажу, а також викриті в підбурюванні до
погромів, будуть піддаватися суду, а місцеві мешканці, крім того,
висилатимуться з району розташування військ» [2, арк. 35, 41].
У сусідньому Ізмаїлі обстановка була значно спокійнішою. Тому тут
місцева влада навпаки намагалася легалізувати торгівлю спиртним. В той
час у місті існували два клуби – казино та громадське зібрання. Їх
відвідували військовослужбовці (офіцери і чиновники) з частин військ
розташованих в околицях. Для них це були єдині місця відпочинку та
проведення дозвілля після повернення з позицій. Користуючись наказом
по 6-й армії від 13 жовтня 1917 р., котрий дозволяв відпускати вино по 1/8
пляшці на людину в день, самоврядування Ізмаїлу звернулося до
Бессарабського губернського комісара з проханням про дозвіл продажу
вина в клубах «виключно подаючи його до столу з їжею». Цим на думку
місцевої адміністрації вирішувалися два завдання: якнайшвидше, спільно з
військами знищувались всі запаси вина в районі міста, а місцевий бюджет
субсидіювався членами клубів. Однак 9 листопада губернський комісар
повідомив в Ізмаїл про неможливість задовольнити подібне клопотання [1,
арк. 11, 15].
На підставі аналізу архівних документів можна зробити висновок,
що

в

період

правління

Тимчасового

уряду

«антиалкогольне

законодавство» прийняте, ще за царської влади, місцева адміністрація в
Бессарабії всіма силами намагалась підтримувати. Однак, на хвилі
загальнодержавного розладу та масових безпорядків це було надзвичайно
складним завданням. Рівень громадського порядку в регіоні був
неоднорідним. В тих населених пунктах, де ситуація була спокійнішою
муніципальні органи навіть намагалися легалізувати торгівлю спиртним,
для поповнення місцевого бюджету. Такі спроби натикалися на
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принципову позицію губернської влади, що тим самим забезпечувало
підтримання громадського спокою в даному прифронтовому регіоні. Слід
зазначити, що аналіз «сухого закону» в Бессарабській губернії у період
правління Тимчасового уряду потребує подальшого дослідження із
залученням нових архівних джерел.
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НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Іван Тімкін
кандидат історичних наук, доцент
кафедри соціальних технологій
Національний авіаційний університет
(м. Київ, Україна)
Проблемам,

пов’язаним

з

національно-патріотичним

вихованням

молодого покоління, присвячені численні дослідження вітчизняних та
закордонних вчених. Серед класиків педагогічної науки до питань
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патріотичного

виховання

зверталися:

Г.

Ващенко,

2017

О.Духнович,

А.

Макаренко, О. Огієнко, С. Русова, Г. Сковорода, В.Сухомлинський,
К.Ушинський, Я.Чепіга та інші видатні вчені й педагоги. У своїх працях вони
висвітлювали актуальні для свого часу проблеми розвитку патріотичних
почуттів як складової частини національної системи виховання, висували
ідею виховання «свідомого» громадянина, патріота своєї Батьківщини [9,
с. 60] .
В той же час, сучасні дослідники та педагоги, зокрема, В. Андрущенко,
В. Гуменко, М. Дробноход, П. Коненко, А. Погрібний та інші, зазначають,
що «…незважаючи на особливу актуальність завдань патріотичного
виховання, сучасна наука і педагогіка не виховали людини, пріоритетними
принципами якої були б принципи патріотизму …» [1, с. 60-61].
Метою статті є спроба теоретичного осмислення сучасних підходів до
розуміння сутності національно – патріотичного виховання молоді.
Завдання:
 порівняти різні підходи до визначення патріотизму як соціальноісторичного явища;
 визначити

основні елементи

структури

національно-патріотичного

виховання;
 розкрити системні складові національно – патріотичного виховання
молоді
В сучасних умовах національно-патріотичне виховання підростаючого
покоління

набуває особливої актуальності, тому що воно викликане

формуванням почуття любові та відданості Батьківщині, національну
гордість, служінню своєму народові, розуміння та співпереживання його
історії й культури, прагнення утвердження у світі як високорозвиненої,
конкурентнозданної нації, суспільства і держави.
Патріотизм – соціально-історичне явище, яке в різні історичні епохи має
конкретні прояви. Адже кожна людина, а тим більше соціальна група,
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проявляє свої специфічні інтереси і цим визначається її розуміння
патріотизму.
Cлово «патріотизм» (від «partis») – грецького походження, в перекладі
означає «батьківщина, вітчизна», уперше воно з’явилося в період Великої
Французької революції (1789-1793р.). Патріотами називали себе борці за
народ, захисники республіки.
У педагогічній літературі виділяють щонайменше три різновиди
патріотизму [2, с. 4].
1.

Етичний

патріотизм,

що

ґрунтується

на

почутті

власної

причетності до свого народу, на любові до рідної мови , культури, до власної
історії тощо. Цей термін уперше використав відомий вчений – психолог
І.Кон, який писав, що «…етнопатріотизм пов'язаний з утвердженням
конкретизованих, спрощених образів народу, як правило, наділених
позитивними рисами» [3, с. 189].
2.

Територіальний патріотизм базується на любові до того місця на

землі ( до місцевості, ландшафту, клімату тощо ), де людина народилася.
3.

Державний патріотизм ґрунтується на остаточній меті нації –

побудові власної держави, державному самовизначенні, державницькому
світогляді та державницькому почутті; це вищий патріотизм який будується
на

державній

ідеології

та

пов'язаний

з

почуттям

громадянськості

[4, с. 115-116].
Різноманітність та неоднозначність розуміння патріотизму пояснюється
складною природою данного явища, його багатим змістом, розмаїттям форм
прояву.
У червні 2015 р. Міністерство освіти та науки України розробило
Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді і методичні
рекомендації щодо її впровадження у загальноосвітніх закладах, а 13 жовтня
2015 р. вийшов Указ Президента України №580/2015 «Про стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 -2020 рр.».
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У цих документах звертається увага на те, що коли існує пряма загроза
втрати Україною державної незалежності та потрапляння у сферу впливу
іншої держави , виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і
здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного
виховання дітей та молоді.
Кінцевою метою національно-патріотичного

виховання

молоді

є

формування нового українця , що діє на основі національних та європейських
цінностей.
Патріотичне виховання розглядається як складова національного
виховання,

головною

метою

якого

є

становлення

самодостатнього

громадянина – патріота України, гуманіста і демократа, готового до
виконання своїх громадських і конституційних обов’язків, до успадкування
духовних і культурних надбань українського народу , досягнення високої
культури взаємин.
Аналізуючи різні підходи до визначення поняття «патріотизм» можна
виділити його зовнішню структуру:
−

патріотичні почуття;

−

національна гідність людини;

−

потреба в задоволенні національних інтересів;

−

патріотична свідомість на основі національної свідомості ,

розуміння своєї громадянської ролі в суспільстві;
−

національний такт і толерантне ставлення до людей інших

національностей;
−

бажання і потреба в накопиченні, збереженні та передачі

національних культурних цінностей;
−

готовність до патріотичної діяльності [5, с. 24].

Патріотизм як почуття має внутрішню структуру яка складається з
наступних компонентів:
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перший, поверхневий – природна любов до свого народу як до

великої родини , любов до рідної мови, природи;
−

другий – відчуття патріотизму розумом, усвідомлення обов’язку

перед власним народом, готовність стати на захист його інтересів;
−

третій

–

переплетіння

любові

до

рідного,

близького

з

усвідомленням свого обов’язку перед народом; це прагнення і готовність
служити Батьківщині [4].
У патріотичних почуттях відображається ставлення особистості до своєї
держави, її минулого, майбутнього та сьогодення.
Складовими патріотичних почуттів є :
−

почуття належності до своєї держави та її народу ;

−

почуття гордості за успіхи держави;

−

повага до історії , культури, традицій, вірувань, менталітету;

−

захоплення героїчними подвигами минулого та сучасності;

−

любов до рідної природи;

−

шанування рідної мови , традицій , звичаїв, обрядів своєї країни;

−

ностальгія при розлуці з Батьківщиною;

−

неприязнь до всього антиукраїнського;

−

почуття національної гідності.

Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і шляхи до виховання патріотизму
як почуття і як базової якості особистості. Це пов’язано з: інтеграційними
процесами, що відбуваються в Україні; Євроцентричністю; пробудженням
громадянської і громадської ініціативи,виникненням різних громадянських
рухів; розповсюдженням волонтерської діяльності, тощо.
Сьогодні важливого значення набувають пошуки і розробки сучасних
підходів до створення якісно нових основ у виховній діяльності з
підростаючим поколінням, орієнтованих на оновлену структуру його
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цінностей і інтересів, відповідних найважливішим тенденціям розвитку
нашого суспільства.
Досягнення відповідних результатів виховного процесу забезпечується
системою принципів національно – патріотичного виховання, серед яких
можна виокремити наступні:
 загально-педагогічні принципи виховання: дитиноцентризм; культурна
відповідність; природовідповідальність; гуманізм; врахування вікових та
індивідуальних особливостей.
 власні принципи патріотичного виховання: принцип національної
спрямованості; принцип самоадекватності і саморегуляції; принцип
полікультурності; принцип соціальної відкритості; принцип історичної і
соціальної; принцип міжпоколінної наступності.
Останнім часом все більшу популярність набуває проект «З Україною в
серці», до розробки якого можуть долучатися учні всіх вікових груп.
Таким чином, розвиток національно-патріотичного виховання – це
планомірна виховна діяльність, у ході якої дитина поступово усвідомлює
свою приналежність до родини, колективу, класу, школи, народу.
Патріотичне виховання – це суспільна діяльність , яка формує
ставлення людини до себе, до свого народу й Батьківщини. Це ставлення
виявляється у відповідних почуттях, переконаннях, ідеях. Патріотичне
виховання має бути стрижнем усієї навчально-виховної роботи.
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«КИШИНІВСЬКІ ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ»
ЯК ДЖЕРЕЛО ЦЕРКОВНО-КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ ХІХ ст.
Віра Церковна
кандидат історичних наук, доцент
кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Невід’ємною складовою новітніх наукових досліджень є історичне
краєзнавство,

спрямоване

на

відродження

історичної

пам’яті

та

збереження історико-культурного надбання своєї «малої Батьківщини»,
регіону, країни.
Важливе значення для розв’язання історико-краєзнавчих проблем
Південної Бессарабії має періодичний друк, різновидом якого були
єпархіальні відомості. Як відомо, у Бессарабській області церковне
книгодрукування почалося після створення у 1813 р. Кишинівської та
Хотинської єпархії за ініціативи Екзарха Молдо-Влахійського Гавриїла
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Кишинівським

і

Хотинським. Інформативні можливості часопису «Кишинівські єпархіальні
відомості», перший номер якого вийшов у 1867 р., дозволяють вивчати
історію селищ, сіл, містечок, міст Південної Бессарабії, виявляти
етнографічні

особливості

та

становище

різних

соціальних

груп,

досліджувати місцеву церковну історію й реконструювати культові
споруди регіону.
Різнопланові нариси, надруковані часописом у неофіційній частині,
частково розглядалися і використовувалися у монографіях та окремих
працях відповідно до наукових зацікавлень таких учених, як І. Гребцова,
О. Бачинська, І. Лиман, Л. Циганенко, В. Кочмар, Т. Єрич, В. Церковна та
інших.
На

шпальтах

«Кишинівських

єпархіальних

відомостей»

було

представлено багато історико-статистичних описів церков і селищ
Аккерманського,

Ізмаїльського,

Бендерського,

Кишинівського,

Оргіївського, Сорокського, Хотинського та Ясського повітів. Метою статті
є аналіз історико-статистичних описів церков і парафій населених пунктів
Аккерманського повіту: Аккерман (м. Білгород-Дністровський), Акмангит
(с. Білолісся, Татарбунарський район), Волонтирівка (Молдова), ГураРоша (с. Козацьке, Білгород-Дністровський район), Ісерлія (Молдова),
Плахтіївка (Саратський район), Райлянка (Саратський район), Тарутине
(Тарутинський район), Турлаки (с. Випасне, Білгород-Дністровський
район), Шабо (Білгород-Дністровський район) для розширення джерельної
бази потенційних історико-краєзнавчих досліджень.
Незважаючи на те, єпархіальні відомості були суто церковним
відомчим виданням, яке мало бути «першоджерелом розпоряджень
єпархіальної влади», сприяти єпархіальному управлінню, наближати його
до пастви та розширювати можливості впливу на населення, одним із
найважливіших завдань їх неофіційної частини була організація та
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укладання

історико-статистичних

описів

єпархій,

церков,

2017
парафій,

культових споруд, населених пунктів та публікація найкращих історичних
і документальних матеріалів. Долучалися до видання часопису не лише
викладачі духовних і світських навчальних закладів, але й сільські
священники, журналісти, державні службовці.
Укладачами історико-статистичних описів, які містять інформацію
про населені пункти Аккерманського повіту та різні вияви церковного
життя парафіян, у більшості випадків були священники різних рівнів, а
деяких заміток і публікацій – автори без зазначення посад та, навіть,
аноніми. Наприклад, протоієреї С. Бандаков, Д. Чакір, М. Попов, Я.
Юсипенко, священники, О. Бур’янов, С. Богословський, А. Галин, Г.
Болгаров, І. Єнакієвич, Г. Кіріца, професор Кишинівської духовної
семінарії

А.

Стадницький.

Пархомович,
Всі

викладач

Кишинівської

автори-священнослужителі

були

семінарії

А.

випускниками

Кишинівської духовної семінарії, виконували обов’язки настоятелів
храмів.

При

написанні

нарисів

вони

широко

використовували

документальні джерела, насамперед церковні літописи і хроніки. Так,
автор нарису про Волонтирівку, священник О. Бур’янов, посилається на
видання XIX ст. «Русская история», часописи «Современность», «Мирской
вестник» [9].
Відомості, що містять історико-статистичні описи церков і парафій,
умовно можемо розділити на кілька змістових груп. Передусім, це дані про
перші

письмові

згадки

населених

пунктів,

історію заселення

та

походження їх назви, особливості географічного розташування, клімату та
його впливу на заняття і господарство мешканців, соціальний та етнічний
склад населення. Другою важливою групою відомостей були дані про
православні храми, монастирі, культові споруди, історію їх будівництва,
архітектуру, інтер’єр, ікони, бібліотеки, парафіяльні школи, опис кліру,
загальну кількість парафіян та осіб чоловічої і жіночої статі, розміри угідь,
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доходи та видатки парафії, перелік священнослужителів, їх матеріальне
забезпечення, чесноти перед парафіянами. Третю групу становлять
етнографічні матеріали. Це описи забудов поселень, вулиць, будівель, їх
інтер’єр, відомості про одежу, традиції, обряди, вірування, забобони,
негативні явища та моральний стан мешканців поселення. Найбільш повно
інформація всіх трьох груп репрезентована в історико-статистичних
описах Аккермана [4], Ісерлії [8], Шабо [12], Волонтирівки [9].
Одним із найважливіших джерел пам’яткознавства та церковного
краєзнавства є описи православних церков м. Аккерман [5]. Крім загальних
відомостей про місто, його географічне розташування, історію, клімат,
флору і фауну, автор представив інформацію про вірменську, грецьку,
болгарську церкву, Собор трьох престолів та церкву на православному
цвинтарі. Окремі самостійні статті, які відображають загальні відомості
про церкву та місце її знаходження, каплиці, цвинтар, парафіян, їх погляди
і обряди, дають широке уявлення про парафію грецької [15], болгарської
[14] і церкви на православному кладовищі м. Аккерман [1].
Деякі публікації, наприклад, нарис про Волонтирівку [9], Турлаки [2],
Шабо [12], містять додатки у вигляді таблиць про рух населення, кількість
укладених шлюбів, народжених та померлих, розподіл парафіян за
етнічним і матеріальним показником, виписки з метричних і формулярних
книг.
Дещо менші за обсягом, проте надзвичайно цікаві та інформативні
нариси сіл Плахтіївка [10], Райлянка [16], Гура-Роша [6], що дозволяють
дослідникам перевірити та доповнити історико-краєзнавчі відомості про ці
населені пункти.
Необхідно

зазначити,

що

публікації

про

деякі

поселення

Аккерманського повіту, наприклад, Акмангіт, представлені у вигляді
спогадів [7], оголошення про освячення храму, школи тощо [13]. Вони
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містять більше неофіційної етнографічної інформації, розповідей про
мешканців.
На

сторінках

часопису

«Кишинівські

єпархіальні

відомості»

знаходимо публікації, присвячені лише описам монастирів та церков. Так,
детально описано заснування, устрій, церковний клір, ікони, свідчення про
економічну діяльність монастиря, наявність землі, прибутки та видатки,
пожертвування, а також відомості про монахів і послушників, архіви,
рукописи та легенди Шабсько-Вознесенського монастиря [17].
Події, які мають стосунок до Південної Бессарабії та Аккерманського
повіту в тому числі, висвітлені також у роботах «Бессарабская старина»
[3], «Былое Бессарабии» [4], «Краткие биографические сведения об
иерархах Кишиневской епархии, с 1882 г. по 1913 г.», авторами яких були
А. Пархомович, Д. Щеглов [11].
Таким чином, аналіз публікацій неофіційної частини «Кишинівських
єпархіальних відомостей» дозволяє стверджувати, що більша частина
розвідок

і

нарисів

на

сторінках

часопису

присвячена

історико-

статистичним описам церков і монастирів, а також селищ, сіл, містечок,
міст Південної Бессарабії, зокрема Аккерманського повіту. Охопивши
значний обсяг матеріалів з історії регіону, духовно-релігійного життя,
етнографічних досліджень, пам’яткознавчих та археологічних пошуків,
вони заклали підґрунтя подальшого системного вивчення церковного й
історичного краєзнавства та дозволяють розширювати джерельну базу
краєзнавчих досліджень.
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БЕССАРАБСЬКІ ДВОРЯНИ В ХІХ ст.:
МАТЕРІАЛИ ДО ПРОСПОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТУ
Лілія Циганенко
доктор історичних наук, професор
кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
При всій чисельності способів пояснення першопричин історичного
руху,

останніми

роками

все

більшого

розповсюдження

отримує

мікроісторичний підхід. Втома від макроісторії призвела до переключення
уваги вчених на дослідження з історичної антропології. Одним з таких
напрямків є проспографія (іноді «прозопографія») – дослідження
біографій окремих історичних осіб, що відносяться до певного історичного
періоду або місцевості, мають спільні риси (політичні, соціальні, етнічні,
посадові тощо). На підставі аналізу документальних матеріалів, наведених
у

часописах

«Кишинівські

єпархіальні

відомості»

[1],

«Праці

Бессарабського церковного історико-археологічного товариства» [2], книзі
М. Лашкова [3] ми спробуємо дослідити місце окремих представників
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дворянської

спільноти

Бессарабії

серед

випускників

2017

Кишинівської

духовної семінарії.
Кілька слів про становлення духовної освіти в регіоні. Населення
Бессарабії мало дуже низький рівень освіченості. В краї не було жодного
вищого навчального закладу, існувала обмежена кількість середніх
закладів освіти. Митрополит Бессарабії Гавриїл Банулеско-Бодоні був
одним з перших, хто звернувся у 1812 р. до влади з проханням про
відкриття духовної семінарії, яку планував облаштувати за зразком КиєвоМогилянської академії. Офіційне відкриття семінарії відбулося 31 січня
1813 р. й практично весь період існування вона фактично виконувала
функції єдиного вищого навчального закладу в краї, тим більше що
царський уряд дозволив «… світському юнацтву до часу облаштування
цивільного училища в краї» отримувати освіту в семінарії [3, с. 156].
Серед випускників семінарії звичайно було багато тих, хто пов'язав своє
життя зі служінням Богу та церкві. Однак частина випускників цього
закладу пізніше стала відомими громадськими і політичними діячами.
ЧУМАЧЕВСЬКИЙ Василь Іванович – бессарабський дворянин, який
після закінчення Кишинівської духовної семінарії продовжив освіту в
Київській академії. По закінченню вишу пішов на службу по цивільному
відомству. Тривалий час працював на різних посадах в державних
установах Києва, С.-Петербурга. Закінчив професійну кар'єру в чині
дійсного статського радника на посаді чиновника з особливих доручень
при Державному Комітеті.
ЛАШКОВ Микола Васильович закінчив навчання в Кишинівській
семінарії в 1879 р., після чого вступив до Київської духовної академії.
Дисертацію на тему: «Темний період в історії Румунії: політико-релігійна
доля румун на їх території до створення Молдавського і Таласького
князівств» захистив у 1885 р. Тривалий час працював викладачем в І-й
Кишинівській чоловічій гімназії. Був активним громадським діячем
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регіону, членом Кишинівської міської думи. Автор багатьох статей,
книжок, нарисів з історії Бессарабії, серед яких «Сторіччя приєднання
Бессарабії до Росії», «Історія Кишинівської І-ї чоловічої гімназії» та інші.
ПУРИШКЕВИЧ Митрофан Васильович народився в сім'ї сільського
священика.

Після

закінчення

середнього

відділення

Кишинівської

семінарії у 1857 р., продовжив освіту в цивільному ліцеї м. Одеси.
Працював судовим слідчим, був активним земським діячем. Цікавився
історією рідного краю, зібрав величезну колекцію історичних документів,
частину яких було опубліковано в 1910 р. під назвою: «Матеріали, зібрані
гласним бессарабського губернського земства Митрофаном Васильовичем
Пуришкевичем про землі, що знаходяться в Бессарабський губернії, мають
статус належних піклуванню над маєтками шпиталю Св. Спиридону в
Яссах». Мав чин дійсного статського радника. Його син – Володимир
Пуришкевич – відомий політичний діяч, один з лідерів монархічної
організації «Союз руського народу» та засновник «Союзу Михайла
Архангела», один з учасників вбивства Г. Распутіна.
ВИРЛАН Олександр Васильович у 1876 р. закінчив повний курс
Кишинівської духовної семінарії. Маючі 75 коп. у кишені пішки дійшов до
Одеси, успішно склав іспити на історико-філологічний факультет
Новоросійського університету. Згодом, за відмінне навчання, йому було
надано стипендію бессарабського земства. В 1880 р. закінчив навчання із
ступенем кандидата філологічних наук, після чого отримав призначення на
посаду викладача в Миколаївському реальному училищі. Пізніше обіймав
посади

директора

Феодосійської

чоловічої

гімназії

та

Одеської

Ришельєвської гімназії. Мав чин дійсного статського радника.
ДИМИТРІЄВ Дмитро Миколайович походив з родини болгарських
переселенців. Навчання в парафіяльній школі розпочав лише в 11 років
(до того працював нянькою, хлопцем-прикажчиком в сільському шинку,
помічником пастуха овець, учнем кравця). В 1867 р. вступив до
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Кишинівської семінарії, яку закінчив 1873 р. Через рік поступив на
історико-філологічний факультет Новоросійського університету, який
закінчив у статусі кандидат слов’яно-російської філології. Тривалий час
свого життя присвятив викладацькій роботі
жіноче

училище,

комерційне

училище

(Кишинівське єпархіальне
Кишинівського

товариства

розповсюдження комерційної освіти О. Скородинського).
БАЛИК Олександр Іванович народився в м. Бельці, де закінчив
ланкастерське училище. Після закінчення у 1865 р. Кишинівської семінарії
спочатку вступив до Київської духовної академії, однак восени того ж року
перейшов

на

історико-філологічний

факультет

Новоросійського

університету, який закінчив у 1869 р. із ступенем кандидата. Працював
викладачем в гімназіях Катеринослава, Одеси, Єлисаветграда, Миколаєва.
За бездоганну працю отримав орден Станіслава І-го ступеня, чин дійсного
статського

радника.

Херсонської
особливого

Почесний

єпархіальної

училищної

комітету піклування

Миколаївської

член
про

Миколаївського
ради,

член

відділення

Миколаївського

народну тверезість,

гласний

міської думи. Після виходу у відставку (1907 р.) не

припиняв активної громадської діяльності: був головою правління
притулку імені М.Р. Гладкого. У 1912 р. відкрив відділення Всеросійського
національного союзу, ставши першим головою цього відділу. В жовтні
1912 р. брав активну учать у обранні депутатів до Державної Думи від м.
Одеси, виконуючі обов’язки голови виборчої комісії по Херсонській
ділянці міста. За постановою Херсонського дворянського депутатського
зібрання в 1890 р. разом із родиною його було включено до родовідної
книги дворян Херсонської губернії.
САВИЦЬКИЙ Семен Львович походив з родини бессарабського
священика. В 1869 р. вступив до юридичного факультету Новоросійського
університету, але вже через рік (в 1870 р.) перевівся

до Медико-

хірургічної академії (С.-Петербург), яку закінчив 1875 р. в званні лікаря.
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Пізніше захистив дисертацію на ступінь доктора медицини. Мав чин
таємного статського радника.
СИРКУ Поліхронній Агапієвич у 1874 р. закінчив повний курс
Кишинівської семінарії, в який, до речі, він навчався під

прізвищем

Сирков. Народився Поліхронній Агапієвич в родині молдавського
поселянина в с. Страшени, Кишинівського повіту. Вищу освіту отримав в
С.-Петербурзькому університеті, де в 1899 р. захистив дисертацію на
ступінь доктора слов’янської філології. Був екстраординарним професором
цього ж університету. Написав чимало літературних та наукових творів:
«Історія християнства в Болгарії до князя Бориса та хрещення
болгарського народу», «Роздуми про візантійську повість щодо вбивства
Никифора Фоки у старовинному болгарському переказі», «До історії
виправлення книжок у Болгарії в ХІV ст.», «Нарис з історії літературних
відносин болгар і сербів у ХV-ХVІ ст.» та інші. Публікувався на сторінках
журналів: «Воронезькі філологічні записки»,
народної

освіти»,

імператорського

«Російський

російського

«Журнал Міністерства

філологічний

археологічного

вісник»,

«Записки

товариства»,

«Записки

імператорської академії наук», «Християнські читання» тощо.
ПАРХОМОВИЧ Йосиф Михайлович хоча й народився в Полтавської
губернії, однак все його подальше життя було пов'язано з Бессарабією. Він
закінчив Кишинівську семінарію, а потім – Київську духовну академію. В
період з 1871 по 1906 рр. працював викладачем Кишинівської семінарії та
водночас інспектором у Кишинівському єпархіальному жіночому училищі.
В

1905-1908

рр.

Йосиф

Михайлович

був

редактором

часопису

«Кишинівські єпархіальні відомості». Кандидат богослов’я,

автор

чисельних книжок і статей, що були опубліковані на сторінках КЄВ та
«Праць Бессарабського церковного історико-археологічного товариства».
В 1910 р. отримав чин дійсного статського радника.
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Таким

чином,

дослідження

дворянської спільноти Бессарабії
обличчя»,

але

й

біографій

окремих

2017

представників

дає можливість не лише «побачити

персоніфікувати

окремі

сторінки

історії

всього

південноукраїнського регіону, нагадавши нашим сучасникам імена
незаслужено забутих предків, які зробили помітний внесок у розвиток
науки та культури всієї держави.
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ОСВІТА В УКРАЇНСЬКОМУ ПОДУНАВ'Ї
(60-80-рр. ХХ ст.)
Ліана Чорна
кандидат історичних наук, доцент
кафедри української і всесвітньої історії та культури
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
(Україна)
Період 60-х – 80-х рр. ХХ ст. для українського суспільства був дуже
неоднозначним. З одного боку, 60-ті («відлига») характеризувалися
політикою десталінізації, реабілітацією засуджених, певною свободою
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творчості, що породило ліберальні сподівання. В цю добу сформувалося
покоління «шестидесятників» – митців, які не приймали ідеологічний
диктат, були прихильні до національних культурних цінностей. Це був рух
творчої молоді, яка розробляла оригінальну тематику, генерувала нові
думки, відмінні від офіційних, і стала ядром духовної опозиції в Україні. В
цей час радянський уряд став приділяти особливу увагу розвитку науки,
збільшилась кількість періодичних видань, розвивалася система освіти,
розпочалася

підготовка

кадрів

з

багатьох

нових

спеціальностей,

розгорталася науково-технічна революція. Корінних змін політичного
устрою, однак, не відбулося, що призвело до «застою» у 70-80-х рр.
До становища науки, освіти і культури в Українському Подунав’ї у
різні історичні часи неодноразово зверталися ізмаїльські дослідники
О. М. Лебеденко, А. К. Тичина, Л.Ф. Циганенко, А. В. Дізанова,
В. В. Дроздов та ін. Метою даної статті є характеристика розвитку освіти в
регіоні в означений період.
З 1966 р., відповідно до постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
«Про

заходи

щодо

подальшого

вдосконалення

роботи

середньої

загальноосвітньої школи», в регіоні відбувся перехід до обов’язкової
десятирічної освіти [1]. За постановою Верховної Ради СРСР 1984 р. «Про
основні напрями реформи загальноосвітньої та професійної школи»
навчання дітей у школах розпочиналося з 6 років, восьмирічні школи були
реорганізовані у дев’ятирічні, середні – в 11-річні, професійно-технічні
училища різних типів – в середні професійно-технічні училища,
розширялася мережа вузів [1]. Характерними рисами радянської освіти
були

уніфікація,

заорганізованість

ідеологізація,

жорсткий

навчально-виховного

партійний
процесу,

контроль,
ігнорування

національного фактору. Так, у регіоні повсюдно домінувала російська
мова, можливості отримати освіту рідною мовою були вкрай обмежені.
Українське Подунав’я завжди було поліетнічним краєм, де проживали
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українці, росіяни, болгари, молдовани, роми і багато інших народів [5].
Наприкінці 80-х рр. (за переписом 1989 р.) у дев’яти південних районах
області сіл з переважно російським населенням було всього 20, при цьому
шкіл з російською мовою навчання – 133.Українськихсіл нараховувалося
132, а шкіл з українською мовою навчання всього 54. На 33 молдавських
села існувало 17 національних шкіл. Болгари та гагаузи взагалі були
позбавлені можливості навчати своїх дітей рідною мовою [3, с.188].
Зрусифікована інтелігенція не могла стати виразником національних
прагнень етносів краю.
Особливості

та

потреби

господарсько-економічного

комплексу

регіону та соціальна структура населення визначили напрями розбудови
системи освіти. У 70-х рр. ум. Білгород-Дністровську функціонувало 8
середніх загальноосвітніх шкіл, в тому числі, 2 школи робітничої молоді та
3 восьмирічних; морський рибопромисловий та сільськогосподарський
технікуми, педагогічне та медичне, а також три професійно-технічних
(кооперативне, торгово-кулінарне та будівельне) училища [3, с.182]. В них
навчалися більше 14 тис. осіб. В школах працювало 459 вчителів, у
спеціальних

навчальних

закладах

–

543

викладача.

Морський

рибопромисловий технікум у 50-х – 70-х рр. закінчило 4,5 тис. осіб.
Технікум готував спеціалістів для Республіки Куба, держав Азії та
Африки. Педагогічне училище за ці роки підготовило більше 5 тис.
спеціалістів. Були

збудовані нові корпуси для шкіл, технікумів,

студентський гуртожиток.
В 70-х рр. в Ізмаїлі діяло 14 загальноосвітніх шкіл, в яких навчалося
11 тис. хлопчиків та дівчаток. Як і в наші дні, в школах №№ 1 та 16
особлива увага надавалася вивченню англійської та німецької мов.
Продовжував свою роботу Ізмаїльський державний педагогічний
інститут. Саме шістдесяті роки слід уважати періодом стабільної
розбудови інституту, позитивних набутків у навчально-виховній та
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науково-методичній роботі. Послаблення політики русифікації призвело до
того, що Міністерство освіти УРСР 12 травня 1958 р. видало
розпорядження про перехід викладачів педінститутів до викладання та
здійснення всієї навчально-виховної роботи українською мовою. У 1963 р.
завдяки зусиллям ректора В. І. Нефьодова (1963-1967 рр.) в освітній
установі починає діяти факультет іноземних мов з двома відділеннями:
англійської та французької мов. Відбувалися зустрічі з відомими поетами,
письменниками, педагогами. Так, у 1963 р. студенти інституту мали змогу
спілкуватися з відомим українським письменником Олесем Гончарем [3, с.
14].
У 1967 – 1975 рр. ректором інституту був доцент І. П. Никифорчук. В
цей період зміцніла матеріальна база інституту: введено в дію новий
навчальний корпус, гуртожиток на 520 місць, студенти отримали
спортивний та актовий зали, їдальню. У 1974 р. в інституті було відкрито
філологічний факультет (спеціальність «Російська мова і література») [4, с.
97]. Великої уваги в цей час надавалося зміцненню зв’язків ІДПІ з іншими
вишами. У 70-х роках інститут приймав у своїх стінах румунську та
болгарську делегації, студенти зустрілися з англійським письменником
Дж. Олдріджем, героєм радянського Союзу Ф. П. Котляром.
Значний внесок у розвиток ІДПІ здійснив ректор А. К. Тичина (19751986 рр.) [4, с. 104]. У 1986 р. в експлуатацію було введено другий
гуртожиток на 446 місць. Стали до ладу лабораторія технічних засобів
навчання, лінгафонні й навчально-методичні кабінети, суттєво поповнився
книжковий фонд бібліотеки. Наприкінці 70-х рр. на 3-х факультетах
інституту (педагогічному, філологічному та іноземних мов) навчалося 1700
студентів.
З’являлися відділення Одеських навчальних закладів. Так, в Ізмаїлі
розпочали

роботу

філія

загальнотехнічного

факультету

Одеського

технологічного інституту харчової та холодильної промисловості, технікум
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механізації

та

консультативний

електрифікації
пункт

сільського

Одеського

вищого

господарства,
інженерного

2017
учбово-

морського

училища при Дунайському пароплавстві, чотири профтехучилища та
мореплавна школа. Училища надавали можливість отримати знання за 25
спеціальностями:

механізатори,

машиністи

кранів,

матроси,

електрозварники, кондитери, продавці тощо.
У м. Болграді наприкінці 70-х рр. діяло 3 середніх школи, восьмирічна
школа та школа робітничої молоді, в яких навчалося 3 240 осіб.
Болградська школа №1 (колишня болградська гімназія) була єдиною
десятирічною школою в районі, тому інколи працювала в три зміни.
Кількість випускників школи в деякі роки перевищувала 100 чоловік. Ще в
50-х рр. в школі було відкрито 7 класів виробничого навчання за
наступними

напрямами:

токарі,

швачки,

виноградарі,

столяри,

будівельники. Учбову базу для цих класів надавав Болградський
райпромкомбінат. У школі діяли столярна і токарна майстерні. На
шкільній земельній ділянці розміром 1,5 га на березі озера Ялпуг був
закладений фруктовий сад і висаджено 1500 кущів винограду. Полив цих
культур здійснювався силами учнів. У школі функціонував Клуб
інтернаціональної дружби, через який учні переписувалися з дітьми з
різних країн, у тому числі із Болгарії. Будівля школи, зведена у 1821 р.,
рішенням Одеського обласного виконавчого комітету в 1987 р. стала
охоронятися державою як пам'ятник архітектури місцевого значення.
В м. Кілії функціонувало 3 середні, 3 восьмирічні школи, школаінтернат та вечірня школа робітничої молоді, в яких працювало 395
вчителів. В середині 70-х рр. в цих школах навчалося близько 4 тис. учнів.
Два середніх профтехучилища готували будівельників, матросів та
судноремонтників. В м. Рені діяло 3 середні, 3 восьмирічні школи та
вечірня школа робітничої молоді, в яких отримували освіту 3,3 тис. учнів
та працювало 210 вчителів. В смт. Тарутине функціонували середня денна
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та середня заочна школи, де навчалося близько тисячі учнів та працювало
55 педагогів. Професійно-технічне училище готувало будівельників.
Таким чином, освітня система в Українському Подунав'ї у 60-80-ті
рр. ХХ ст. була представлена всіма рівнями: середньою, професійною,
вищою. Вона в цілому задовольняла власні потреби економіки регіону у
кадрах, однак, не була національно орієнтованою.
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЇ
МИКОЛАЇВЩИНИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
Олена Шипотілова
кандидат історичних наук
кафедра українознавства, історико-правових
та мовних дисциплін
Одеський національний морський університет
(Україна)
Рік 1996 став одним з ключових етапів державотворчого процесу в
Україні, що пов’язаний з прийняттям 28 червня Верховною Радою
Конституції України. Ця подія стає знаковою для розбудови незалежної
Української держави та становлення національної правової системи.
Прийняття Основного Закону відбувалося в складних політичних умовах,
проте в результаті прийнято доволі збалансований акт, який визнаний
правниками різних країн та Європейською комісією за демократію.
Народний Рух України спочатку як громадсько-політична організація, а
пізніше як політична партія, будучи державницькою силою розглядав
розробку і прийняття Конституції України як одне з своїх першочергових
політичних завдань.
Метою даного дослідження є об’єктивне висвітлення основних
напрямів роботи рухівців на території Миколаївщини у конституційному у
процесі.
У цілому, ще в 1989 р. НРУ задекларував у своїй Програмі
актуальність і важливість розбудови України як правової держави з
Основним Законом – Конституцією, яка б відповідала потребам
української нації на новому етапі свого політичного, економічного,
культурного розвитку [6, с. 123].
На наступних зборах, партійних нарадах, в ухвалах керівних органів
НРУ, питання розробки і прийняття Конституції України розглядалось як
одне з пріоритетних. Прикладом може бути один з основоположних
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програмних документів НРУ стратегічного характеру, який прийнятий на
ІV Всеукраїнських зборах НРУ 4-6 грудня 1992 р. – «Концепція
державотворення в Україні». Розділ «Право та державне будівництво»
Концепції, які розробляв юрист, рухівець С. Головатий, конкретно
обґрунтовує проблему розробки власної національної Конституції [5, с.
15].
Черговим важливим документом на підтвердження послідовності
Руху в конституційному процесі є нова редакція Програми НРУ, яка
прийнята на VІ Всеукраїнських зборах НРУ 15-17 грудня 1995 р. З
Преамбули Програми НРУ: «уконституювання держави, формування
інститутів єдиної, цілісної державності, єдиної правової бази і на цій
основі – формування української політичної нації; одне із завдань перед
Україною» [4, с. 25].
На Миколаївщині впродовж березня-квітня 1996 р. Рух провів
кампанію збору підписів під петиціями на підтримку Конституції (проект
Конституційної комісії); форуми, читання, конференції, збори, диспути для
роз’яснення політичного, правового та соціального аспектів нової
Конституції; організація публікацій в пресі, виступи на телебаченні й
радіо; аргументована критика позицій та дій лівих сил, які протистоять
прийняттю

нової

Конституції;

проведення

заходів

на

зупинення

«комуністичного наступу», особливо збір підписів під петицією щодо
заборони діяльності КПУ [8, арк. 1].
20 квітня 1996 р. створено Громадський комітет на підтримку
Конституції, в якому разом з Миколаївською крайовою організацією НРУ
об’єдналися Миколаївська обласна екологічна асоціація, Спілка офіцерів
та Південна філія Інституту екології України. 1 травня проведена перша
акція – великий гала-концерт під гаслом «Україні – Конституцію», участь в
якому взяли відомі митці України та члени НРУ: І. Денисенко, А.
Смаржевська, С. Тризубий та ін. [1, арк. 1].
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Громадського комітету, найбільше в цьому плані відзначились Очаківська
районна організація – голова О. Чуприна, Доманівська РО НРУ – голова
М. Волошин, Первомайська міська – М. Гранченко та ін. У місті Миколаєві
активно працювали активісти Центральної районної організації – голова
Р. Самуляк, голова управи О. Малицький [1, арк. 2].
Після ухвалення Верховною Радою України 28 червня 1996 р.
Конституції, діяльність рухівців на Миколаївщині не завершується.
Політична інерція спровокована конституційним процесом втілюється у
організаційні заходи, покликані задовольнити вирішення нових суспільних
проблем і викликів.
10 серпня 1996 р. у приміщенні Миколаївської держадміністрації
відбувся традиційний «круглий стіл» на тему: «Про консолідацію
політичних партій та рухів України в умовах розбудови незалежної
правової демократичної держави». Незважаючи на довгі переговори,
політичні сили Миколаївщини знайшли порозуміння, цьому посприяла
конструктивна позиція голови обласної Ради М. Круглова. Тому чітко
визначені орієнтири голови на розбудову української держави знайшли
підтримку у більшості присутніх [7, с. 1].
Голова

крайової організації

НРУ

Ю. Діденко

запропонував

розпочати активне втілення положень Конституції України, серед яких
декомунізація навчальних закладів, органів державної влади [2, с. 2].
Після ухвалення Конституції, чітко почала викристалізуватися
офіційна позиція перших керівників Миколаївської області. Про це,
свідчать великі інтерв’ю голови облдержадміністрації М. Круглова та в.о
голови облради В. Чайки в місцевій пресі («Радянське Прибужжя»,
«Південна правда»), у яких визначено напрям на розбудову України [3,
с. 2].
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У той же час серед керівництва адміністрації були співробітники, які
свідомо саботували державотворчий процес. Це, зокрема, заступник
голови держадміністрації В. Фуртатов, який ще під час прийняття
Конституції заблокував роботу Громадського комітету з підтримки
Основного Закону, заборонив збирання підписів у держадміністрації. У
районах області така протидія державотворчих процесів продовжувалася,
більшість районних адміністрацій рясніли портретами, барельєфами
Леніна. Насамперед, в Березнегуватській райдержадміністрації (голова Ф.
Ковбаса),

Братській

райдержадміністрації

(голова

А.

Григор’єв),

Ленінському райвиконкомі міста Миколаєва (голова В. Титаренко) та ін.
Негативну позицію щодо конституційної норми про державну мову
зайняли навіть обласна прокуратура та її прокурор І. Клюге, управління
юстиції Миколаївської області – С. Шаталюк [3, с. 2].
У багатьох випадках у Миколаївській області штучно затримувалися
виплата заробітної плати інтелігенції та пенсій інвалідам, ветеранам. Так,
наприклад у місті Первомайську, вчителі змушені страйкували по декілька
місяців, щоб отримати свої кошти. Члени Первомайської міської
організації НРУ були переконані, що від цього страждають не тільки
освітяни, а й школярі. Тому вони ухвали заяву з приводу проведення актів
протесту [9, арк. 1-2].
Після таких заходів, організованих Миколаївським Рухом кошти
негайно знаходились. А це дає підставу стверджувати, що в області
свідомо владним керівництвом дискредитувались основні положення
нещодавно прийнятої Конституції України.
Отже, Народний Рух України в усіх програмних документах і
рішеннях керівних органів партії послідовно та принципово відстоював
ідею прийняття нової Конституції України – Основного Закону України, як
теоретично, так і практично. Важливість цього питання спонукала Рух до
таких кроків, які мають компромісний характер на рівні домовленостей з
~ 164 ~

Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології,
політології, правознавства

2017

керівництвом держави і деякими політичними силами. Діяльність
миколаївських рухівців у цьому напрямі підтверджує національну і
державницьку позицію, яка передбачала утвердження, зміцнення і
розвиток України як національної, правової, соціальної, демократичної
держави, орієнтованої на європейські цінності.
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