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LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 213 с.  
 
У оповідях ідеться про історію виникнення  феномену 

українства і його становлення від людської спільноти до етносу, що 

впродовж свого розвитку  здобув національні риси і особливості, які 

перетворили його з етнічного угрупування в суверенну європейську 

державу. 

Структура видання складається з оповідей (оповідань), у 

яких популярно розкривається сутність національних традицій 

українців, основні особливості їхньої життєдіяльності та побуту. 

Популярно оповідуються основні державні, народні та релігійні свята, 

обряди та традиційні заходи, що побутують у його повсякденному 

житті. 

Книжка розрахована на дітей та молодь, широке  коло 

читачів. Може бути використана як додатковий матеріал у навчальних 

курсах «Українознавство», «Історія України», «Рідний край»  для 

студентів вищих навчальних закладів та шкільних навчальних курсів. 

 

In the stories we are talking about the history of the emergence of 

the phenomenon of Ukrainian heritage and of its formation from the human 

community to the ethnic group, which throughout its development has 

acquired a national character and features that turned it from an ethnic 

group in a sovereign European state. 

Popular tells the main state, national, and religious holidays, 

ceremonies and traditional events, which are prevalent in his everyday life. 

The book is intended for children and young people, a wide range of 

readers. Can be used as additional material in teaching the course 

"Ukrainian studies", "History of Ukraine", "Native land" for students of 

higher educational institutions and school training courses. 
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Передмова автора 

 

Загальновідомо, що українознавство – це  галузь 

гуманітарних знань, що пов’язані з історією українського 

народу та української держави. 

До 1991 року українознавство розвивалося в межах 

загальної історії СРСР. У навчальних закладах вивчалася історія 

УРСР – спільноти людей у складі Радянського союзу, наділених 

певними національними особливостями, що частково вирізняли 

їх серед братніх народів великої держави.  

Тільки за межами СРСР – в українській діаспорі різних 

країн – українознавство набувало значення спеціальної галузі 

знань, яка вивчала українство як феномен світової цивілізації. 

У своєму розвитку українознавство як галузь знань і 

навчальна дисципліна пройшло певний шлях від спеціальних 

наукових досліджень стародавніх традицій українського народу 

до їхнього впровадження  в життя сьогодення.  

Сучасне українознавство виходить за межі спеціальної 

галузі знань і все більше входить у побут українців, стає 

необхідним атрибутом ментальності сучасної молоді. 

Книжка написана у жанрі епічних історично-

публіцистичних оповідей (оповідань), у яких автор, не 

претендуючи на авторську оригінальність викладеного 

матеріалу, намагався широко використати як сучасні наукові 

доробки так і популярні матеріали, що розміщені у соціальних 

мережах та засобах інформації.  

Компілятивно-хрестоматійний виклад матеріалу даного 

видання нами застосований навмисно з метою широкого 

об’єктивного поширення та пропаганди давніх традицій 

українського способу життя.   

Матеріали оповідей можуть бути використані як 

додаткова література у навчальних курсах «Українознавство», 

«Історія України»  для студентів вищих навчальних закладів та 

шкільних навчальних курсів «Рідний край», розраховані на 

широке коло читачів. 

 

--------------------- 
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Антропологічне походження українців 

 

Українці – східнослов'янський народ, що проживає 

переважно на території України. Раніше вони іменувалися як 

русини, малороси, малоросіяни, козаки. 

Етимологія
1
 слова «україна» остаточно не визначена. 

Згідно з основною версією, поширеною в академічному 

середовищі, етнонім українець і назва України етимологічно 

пов'язані з давньоруським словом «оукраїна» («прикордоння»). 

За думкою більшості дослідників це поняття, а також похідне 

від нього – «українці» до XVIII століття не мали на Русі 

етнічного значення і застосовувалися по відношенню до 

прикордонних земель.
2
 Однак, у різних джерелах існують різні 

версії. 

У середньовічних документах Давньоруської держави в 

якості етноніма для східних слов'ян – предків українців, росіян і 

білорусів використовувалася назва «русь», «русин», що за 

ствердженням відомого німецького мовознавця Макса Фасмера 

(1886-1962), має варязьке походження.
3
 

Уперше цей етнонім зустрічається в «Повісті  минулих 

(врем’яних) літ». У розділі договорів князя Олега з греками (911 

р.) він згадується сім разів, а у договорах князя Ігоря  (945 р.) – 

шість разів.
 4
 У першому виданні «Слова о полку Ігоревім», який 

був виданий у 1800 р. графом Олексієм Мусіним-

                                                           
1Етимологія (ст.-грец. ἐηςμολογία, від ст.-грец. ἔηςμον «істина, основне  

значення слова» і ст.-грец. λόγορ«слово, вчення, суження») – 

розділ лінгвістики, що вивчає походження слів. 
2 Скляренко В. Звідки походить назва Україна? // «Україна». – 1991. – № 1. – 

С. 20, 39; Чирков О. Вплив зовнішньої міграції V–XX ст. на сучасну етнічну 

мозаїчність людності України // Українознавство. – Число 1-2. – К., 2002. – С. 

215–220; Чирков О. Зовнішня міграція – головна причина наявності етнічно 

неукраїнської людності в сучасній Україні // Дзеркало Тижня. – 2002. – 

№ 3(378). – 26 січня – 1 лютого. 
3 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 

3-е изд., стереотип. – М.: Азбука-Терра, 1996, т. 1. – 576 с. 
4 Архив Юго-Западной России. Часть II том I, стр. XL, LXIII-LXIV. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://mnib.malorus.org/ajzr/02-01-Arhiv_Yugo_Zapadnoj_Rossii_02_01_1861.pdf
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Пушкіним  (1744-1817)
5
 також зустрічається етнонім «русичі 

(русиці)». 

Перші найвідоміші антропологічні дослідження (описи) 

українців були зроблені у 1786 р. Опанасом Шафонським
6
 у 

книзі «Черниговского наместничества топографическое 

описание».
7
 Автор звернув увагу на антропологічну 

неоднорідність складу українців.  

За матеріалами останніх антропологічних досліджень 

щодо походження української нації переважна більшість учених 

мають спільну думку про те, що в Україні налічується сім типів 

антропологічного походження українців. Ці типи у різних 

джерелах різняться у назвах але 

збігаються у спорідненості їхніх 

антропологічних і культурологічних 

характеристик.  

Дунайський (норікський) тип. До 

нього належать нащадки носіїв культур 

Південній Польщі, Західної України та 

Поділля. Дунайський антропологічний 

тип переважає в рівнинній Галичині, 

західному Поділлі (крім північних 

районів Львівської і Тернопільської 

областей) і складає понад 10% всього 

населення України. У представників цього типу довге, відносно 

вузьке обличчя з довгим, прямим і тонким носом. 

Поліський тип поширений на Житомирщині, Ровенщині 

і Волині. Особливості цього типу – дуже низьке і широке 

обличчя, максимально розвинуте надбрів’я, масивне чоло. Зріст 

середній, волосся світліше, ніж у жителів інших регіонів, а очі 

темніші.  

Верхньодніпровський тип – найрідкісніший в Україні. 

                                                           
5 Мусін-Пушкін Олексій Іванович (1744-1817) – граф,  відомий російський 

археолог, член Російської академії; був обер-прокурором священного синоду, 

президентом Академії мистецтв та сенатором. 
6 Шафонський Опанас Филимонович (1740–1811) – український учений, 

економіст, етнограф, лікар. 
7 Шафонский А.Ф. Чернигавского наместничества топографическое описание / 

Шафонский А.Ф. – Киев: Университетская типография, 1851. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1744
https://uk.wikipedia.org/wiki/1817
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740
https://ru.wikipedia.org/wiki/1811
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Він зустрічається тільки в Ріпкинському районі Чернігівської 

області. Його головна відмінна риса – дуже світла пігментація 

очей. 

Центральноукраїнський тип – нащадки слов'ян, які 

поселилися на землях Полтавщини і Київщини. Вони 

відрізняються високим зростом, але інші антропологічні 

показники – особа, пігментація волосся і очей, висота перенісся 

– у них середні. Незважаючи на монголо-татарську навалу, 

представники цього типу зберегли європеоїдні риси. Це 

найчисленніша група – до 60 % українців. 

Нижньодніпровсько-прутський тип, представники якого 

зберегли риси своїх предків – індо-іранців. Це високорослі 

смагляві люди з темними очима і волоссям. Найбільш яскраві 

представники живуть у селі Кам'яне Лебединського району 

(нині Сумська область). 

У Карпатах і на Буковині зустрічаються ще два 

антропологічних типи українців – динарський і карпатський. 

Динарський тип має суттєві фракійські, кельтські та індійські 

компоненти. Волосся у них в основному темні, а очі можуть 

бути світлими, так і темними. Карпатський тип має генетичний 

зв'язок з народами Балканського півострова, Кавказу, Північної 

Індії. 

Україна неоднорідна не тільки з точки зору 

антропологів. Ще у XIX столітті сформувалося уявлення про 

кілька етнографічних районів України, які відрізнялися один від 

одного укладом життя, традиціями, способами господарювання. 

Це Поділля, Покуття, Галичина, Закарпаття, Слобожанщина, 

Волинь, Сіверщина.  

Останнім часом Україну прийнято розділяти на шість 

історико-етнографічних зон: Полісся, Карпати, Поділля, 

Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Південь. Кожна з 

цих зон має свої характерні риси: типи будівель, особливості 

костюма, традиційних ремесел. Останнім часом ці відмінності 

поступово зникають, але ще позаминулого та на початку 

минулого століть по одному погляду на приїжджого можна було 

зрозуміти, звідки він родом. 

 Різноманітність традицій, антропологічних типів 
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українців і народів, що проживали на українських землях 

настільки великі, що важко скласти скільки-небудь струнку 

концепцію походження української нації.  

Питання про походження українців часто залежало від 

політичних поглядів авторів тієї чи іншої концепції.  

 Наприклад, видатний російський історик Михайло 

Погодін,
8
 який стояв на позиціях слов'янофільства, вважав, що 

після розпаду Київської Русі населення Наддніпрянщини 

перейшло на територію Центральної Росії і згодом утворило 

Московську державу.  

Малороси ж прийшли у 

Подніпров'я з Волині лише в XIV–XV 

століттях. Тому 

справжньою 

спадкоємицею 

культури Київської 

Русі є Росія.  

У свою 

чергу, видатний 

український 

історик, 

громадський та 

політичний діяч 

Михайло Грушевський,
9
 автор «Історії 

України-Руси»
10
, вважав, що російський 

народ не має до Київської Русі ніякого 

відношення, оскільки це була українська 

держава. 

Вперше антропологічну 

класифікацію українського народу  

здійснив відомий вітчизняний етнолог і 

                                                           
8 Погодін Михайло Петрович (1800-1875) – російський історик, публіцист, 

письменник, видавець. 
9 Грушевський Михайло Сергійович (1866-1934) – український історик, 

громадський та політичний діяч. Голова Центральної Ради Української 

Народної Республіки (1917–1918). 
10 Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / 

Редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. – Київ: Наукова думка, 1991-1998. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1800
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1917
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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громадський діяч Чубинський П.П.
 11

 у 1872 р., виділивши на 

території Правобережної України три типи: український, 

подільський і волинський, що відрізнялися між собою кольором 

волосся та очей, зростом.  

Ці висновки були зроблені у наслідок роботи експедицій 

під керівництвом Павла Чубинського, які відбулися у 1869-

1870 рр. за дорученням Російського Імператорського 

географічного товариства.
12

 

Учений намагався також визначити роль окремих 

компонентів походження українців – тюркського, 

південнослов'янського та румунського, що, на його думку, 

увійшли до антропологічного складу українського народу. Свої 

дослідження він опублікував у роботі «Очерк народных 

юридических обычаев и понятий в Малороссии».
13

 

 Окремі спостереження Чубинського, які стосувались 

фізичного типу народонаселення центральної України, 

підтвердились за підсумками сучасних 

досліджень.  

 На початку ХХ ст. відомий 

етнолог Федір Вовк,
14

  який разом зі 

своїми вихованцями – студентами Санкт-

Петербурзького університету, 

обстеживши за соматологічною 

програмою понад 5 тис. осіб 

українського походження, запропонував 

першу концепцію антропологічного 

складу українського народу.  

Здійснивши аналіз та розподіл 
                                                           
11Чубинський Павло Платонович (1839-1884)  

український етнолог, фольклорист, поет, громадський діяч, автор слів 

Державного Гімну України. 
12 «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский 

Край», снаряженной Императорским Русским географическим обществом. 

Юго-западный отдел: Материалы и исследования, собранные П.П. Чубинским. 

– Київ, тт. 1-7, 1872-1878 рр. 
13 Чубинский П.П. Очерк народных юридических обычаев и понятий в 

Малороссии /  Чубинский, П. П. – СПб, 1869. 
14 Вовк Федір (Хведір) Кіндратович  (1847-1918)  

український антрополог, етнограф, археограф. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1869
https://uk.wikipedia.org/wiki/1870
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1839
http://uk.wikipedia.org/wiki/1884
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.arheolog-ck.ru/?p=4262
http://www.arheolog-ck.ru/?p=4262
http://www.arheolog-ck.ru/?p=4262
http://www.arheolog-ck.ru/?p=4262
http://uk.wikipedia.org/wiki/1847
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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антропометричних й антропоскопічних ознак у північній, 

середній і південній зонах України, він дійшов висновку про 

відносну антропологічну однорідність «українського 

антропологічного типу», визначальними рисами якого є доволі 

високий зріст, брахікефалія,
15

 темна пігментація волосся та 

очей, пряма форма спинки носа.  

На думку вченого, українці належать до поширеної на 

Балканах динарської, або адріатичної, раси, виявляючи 

спорідненість із сербами, хорватами, чехами, словаками.  

Аналіз концепції Вовка показав, що її окремі положення 

витримали випробування часом, хоча у різні часи набули різкої 

критики з боку українофобів
16
. Його монографія «Студії з 

української етнографії та антропології» до цього часу 

користується великою популярністю серед науковців.
17

 

У радянський час найбільшого поширення отримала 

компромісна назва давньоруської народності, яка мала три 

східнослов'янські народи – український, російський і 

білоруський. Однак, ця концепція влаштовувала і влаштовує 

далеко не всіх.  

Наприклад, відомий український історик, професор 

Кульчицький С.В. вказував на те, що «...п'ять 

східнослов'янських племінних союзів, які утворили Київську 

Русь, не могли за короткий час існування цього досить крихкого 

ранньофеодального державного утворення злитися в одну 

народність. Очевидно, відмінності між трьома сучасними 

народами беруть свій початок у відмінностях між союзами 

племен, які існували ще з перших віків нашої ери».
18

 

У 1947 р. вийшла книга українського письменника 

                                                           
15 Брахікефалія, брахіцефалія (грец. βπασύρ – короткий і σεθαλή – голова) – 

короткоголовість, кругла форма черепної коробки. Череп вважається 

брахікефальним, коли відсоткове відношення найбільшої його ширини до 

найбільшої довжини (головний показник) становить більше 80. 
16 Українофобія  (україноненависництво, антиукраїнізм) – боязнь та агресивне 

несприйняття існування України 
17 Хведір Вовк. Студії з української етнографії та антропології: монографія / 

Хведір Вовк – Прага: Legiografie, 1928. – 404 с.  
18 Кульчицький С.В. Розповідь канадського історика про минуле й сучасне 

України // Субтельний О. Україна :  історія. – К.: Либідь, 1993. – С.8. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181491166-studyi-z-ukrayinskoyi-etnografyi-ta-antropologyi.html
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Петрова В.П.
19

 «Походження українського народу», у якій автор 

дійшов до основного висновку, що тільки об'єднавши матеріали 

археології, антропології, етнології та 

мовознавства, можна вирішити 

складне і відповідальне питання 

етногенезу українського народу.
20

  

У 1956 р. в Інституті 

мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології АН УРСР була створена 

група, яка розгорнула інтенсивні 

дослідження в царині етнічної 

антропології України. Великі за 

обсягом матеріали, зібрані 

Українською антропологічною експедицією 1956–1963 рр., були 

узагальнені В.Д.Дяченком
21

 у монографії «Антропологічний 

склад українського народу».
22

  

Монографія написана за унікальним даними, 

отриманими в ході досліджень Української антропологічної 

експедиції 1956-1963 рр., керівником якої був сам Дяченко. У 

ході дослідження було обстежено понад 10 тисяч осіб, а 

зібраний матеріал і понині залишається основним джерелом з 

антропології українців.  

Поряд з даними про українців, були отримані також 

                                                           
19 Петров Віктор Платонович (1894-1969) – український письменник, філософ, 

соціальний антрополог, літературний критик, археолог, історик і культуролог. 

Доктор філологічних наук (1930), доктор історичних наук (1968). Писав також 

під псевдонімами В.Домонтович та Віктор Бер. Одночасно, з 1930-х рр.. – 

радянський розвідник. У цьому аспекті досі інформація про його діяльність 

засекречена. За деякими даними, він врятував караїмів (аборигенний народ 

Криму) від Голокосту і повинен був ліквідувати Гітлера у Вінниці. 

Нагороджений радянським орденом Вітчизняної війни І ступеня.  
20 Петров В.П. Походження українського народу  (репринтне вилання 1947 р.) 

+ оригинал, 1947 р. –  МП "Фенікс", Українська студентська громада при УТП 

в Регенсбурзі, 1992. – 192 с. 
21  Дяченко Василь Дмитрович (1924-1995) – український та радянський 

антрополог і етнограф. Відомий завдяки антропологічним дослідженням і 

класифікації етнічних мешканців України, народів СРСР, Південної й Східної 

Європи. 
22  Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу / В. Д. Дяченко – 

К.: Наукова думка, 1965. – 132 с. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1894
http://uk.wikipedia.org/wiki/1969
http://uk.wikipedia.org/wiki/1924
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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відомості і про сусідні групи – росіян, білорусів, молдаван, 

гагаузів, поляків, чехів, словаків, угорців, німців, румун, болгар, 

албанців, греків, які проживають на території України. 

Головною особливістю книги є наведені в таблицях дані 

в цифрах, які не мають терміну давності і на підставі яких 

фахівці-антропологи мають можливість 

реконструювати основні напрямки 

етногенетичних процесів на історичних 

територіях України. 

Примітно, що в монографії 

Дяченка підтверджується положення 

антропологічної концепції Федора Вовка, 

щодо відносної антропологічної 

однорідності українського народу.  

Таким чином, підтверджується, 

що українці є єдиним і неподільним 

народом, на відміну, наприклад від німців чи італійців, 

«південні і північні групи яких дуже відрізняються за 

антропологічним складом (пігментацією і рядом інших 

ознак)».
23

 

Однак, текст даної книги має суттєві недоліки, зумовлені 

ідеологічною диктатурою Комуністичної партії Радянського 

Союзу.  

Диктат комуністів зумовив Дяченка на спробу штучно 

обґрунтовувати відсутність (або незначність) відмінностей між 

росіянами та українцями у руслі боротьби проти «ураїнського 

буржуазного націоналізму». 

 Але, в 1992 р. у статті «Не тільки карії очі, чорнії 

брови...» Дяченко В.Д. попросив вибачення за свою вимушену 

неправду.
24

 

Серед сучасних робіт, які об’єктивно розкривають 

етногенез та історію розвитку української нації слід відзначити 

                                                           
23 Там само. – С. 126. 
24 Дяченко В.Д. Не тільки карії очі, чорнії брови... Антропологічні типи та 

етнічні території українського народу // Віче. – 1992. – № 4. – С.114. 
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науковий доробок професора Сегеди С.П.,
25

 що є одним із 

найважливіших досягнень у визначенні місця та ролі українців у 

розвитку європейської та світової історії.   

У його докторській дисертації та монографії до неї 

«Антропологічний склад давнього населення України» 

проаналізовано краніологічні матеріали 

з трипільських поховань, які свідчать, 

що фізичний тип населення Трипілля 

склався на основі західного варіанта 

давнього середньо морського  

антропологічного типу, який в добу 

неоліту-енеоліту домінував серед 

південно-західних народів. Відзначено, 

що трипільські племена відіграли 

важливу роль у формуванні генофонду 

пращурів українського народу – 

автохтонного етносу півдня східної 

Європи, фізичні риси якого почали 

формуватися задовго до появи 

слов'янства.
26

 

Основні висновки 

антропологічного походження українців, 

етногенетичного розвитку складу 

населення України та інші наукові 

висновки щодо визначання української 

нації у процесі розвитку людської 

цивілізації викладені у колективній праці 

науковців Національної академії наук України «Давня історія 

                                                           
25 Сегеда Сергій Петрович  (нар.1949 р.) – український антрополог та етнолог, 

доктор історичних наук, професор. Провідний науковий співробітник 

Інституту народознавства НАН України. 
26 Сегеда С.П. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний 

аспект / Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05. – етнологія; 03.00.14 – антропологія. – Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН 

України. – Київ, 2002. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1949
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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України» під керівництвом академіка Толочка П.П.,
27

 окремих 

науково-популярних та навчальних видань українських 

авторів.
28

   

  Таким чином, за дослідженнями Сегеди С.П., з якими 

згодні більшість учених, що досліджують проблему 

антропологічного походження української нації, на території 

України слід виділити чотири основні антропологічні зони, а 

саме: північна, центральна, карпатська та південна, хоча 

такий поділ можна вважати умовним і не остаточним.  

Північна антропологічна зона охоплює Волинь, 

Правобережне та Лівобережне Полісся, Північ Галичини, де 

локалізується кілька соматологічних варіантів, а саме: 

волинський, поліський, валдайський, або деснянський, та 

ільменсько-дніпровський. Волинський варіант представлений 

серед людності Волинської області, Півдня Рівненщини, Півночі  

Львівщини та Тернопільщини, якій 

властиве відносно масивне 

надбрів'я, значний нахил чола, 

низьке і широке обличчя, чітко 

окреслений ніс з високим 

переніссям, середнім зростом, 

помірною пігментацією волосся та 

очей, середнім розвитком 

третинного волосяного покриву тощо. 

                                                           
27 Толочко Петро Петрович (нар. 1938 р.) – український історик, професор, 

академік Національної академії наук України, директор Інституту археології 

НАН України. 
28 Макарчук С. Етнічна історія України / С. Макарчук. – Київ: Знання, 2008. - 

471 с.; Наливайко С.І. Етнічна історія Давної України: монографія / 

С.І.Наливайко. – Київ: Евшан-зілля, 2007. - 624 с.; Сегеда С.П. У пошуках 

предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П.Сегеда. – К.: 

Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2012. – 432 с.; Пономарьов А. 

Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій / А.Пономарьов. – К.: 

Либідь, 1996. – 272 с.; Лозко Г. Українське народознавство. Видання друге 

доповнене та перероблене / Г. Лозко – Харків: «Див». 1995. – 472 с. 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1938
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Центральна антропологічна зона України охоплює 

майже всю Середню Наддніпрянщину, більшу частину Поділля і 

Слобожанщини, де, за даними В.Д.Дяченка, поширений  

центрально український тип, властивий більшості українців. 

Сільські жителі окреслених регіонів характеризуються високим 

зростом, брахікефалією, відносно широким і помірно високим 

обличчям; переважанням прямої 

форми носа, яка складає 79 %; 

досить темним кольором очей і, 

особливо, волосся, темні відтінки 

яких становлять близько 50 %, 

помірний розвиток третинного 

волосяного покриву. 

Карпатська антропологічна зона обіймає Закарпаття, 

гірські райони Карпат, Прикарпаття та Захід Буковини. За 

даними соматології, тут виокремлюються два локальні варіанти:  

східний та західний. Людність 

східної частини Українських 

Карпат, надто гуцули Закарпаття і 

Північної Буковини, 

характеризується рисами, 

властивими носіям "динарських" 

(нагір'я на північному заході 

Балканського півострова займає терени Словенії, Хорватії, 

Боснії та Герцеговини, Сербії, Чорногорії та Албанії) варіантів, 

а саме: яскраво виражена брахікефалія
29

 – короткоголовість, 

кругла форма черепної коробки, вузьке і високе обличчя, дуже 

темне волосся, темні очі і опуклі спинки носа. Крім того, 

невисокий зріст. 

Південна антропологічна зона. Південна 

антропологічна зона України охоплює значну частину 

Буковини, Північно-Західне Причорномор'я, Нижнє 

Подніпров'я, де В.Д.Дяченко на підставі соматологічних даних 

виділяв прутський і нижньодніпровський соматологічні 

варіанти.  

                                                           
29 Череп вважається брахікефальним, коли процентне відношення найбільшої 

його ширини до найбільшої довжини становить більше 80%. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF
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Прутський варіант, представлений серед українців  

східних районів Чернівецької 

обл. і Північної Молдови, 

характеризується високим 

зростом, темною пігментацією 

волосся і очей, менш округлою 

формою голови (головний 

покажчик 81,5), видовженим 

обличчям, чітким випинанням носа, переважанням опуклих 

форм спинки носа над увігнутими, розвиненим третинним 

волосяним покривом. Схожий комплекс ознак властивий також 

суміжним групам румунів. 

Вище наведені характеристики і узагальнюючі портрети 

викладені у роботі Сегеди С.П. «Антропологія».
30

 

 

Основні поняття (категорії) українського  

народознавства 

 

У далекій давнині, відрізняючи представників свого 

племені від представників інших (чужих) племен, люди 

надавати їм певні імена.  

Серед назв, що характеризують національні та 

територіальні особливості певного народу (нації) прийнято 

розрізняти кілька семантичних
31

 понять, які складають основні 

теоретичні категорії (ознаки) народознавства, яке за деякими 

енциклопедичними джерелами тотожне поняттям етнографії та 

етнології. 
32

 
 
 

До самих поширених і найуживаніших понять, що 

характеризують українську народність відносяться: 

                                                           
30 Сегеда С.П. Антропологія: Навч. посібник / С.П.Сегеда. – К.: Либідь, 2001. –

 336 с. 
31 Семантика (від ст.-грец. ζημανηικόρ – означення) – розділ лінгвістики, що 

вивчає значення слів та словосполучень. 
32 Этнографія (від ст.-грец. ἔθνορ – «етнос» (народ) і γπάθυ – «графо»(пишу) – 

частина історичної науки, що вивчає народи та інші етнічні утворення, їхнє 

походження (етногенез), склад, культурно-побутові особливості, їхню 

матеріальну та духовну культуру. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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етноніми – назви народів, племен, етнічних груп;  

антропоніми – власні імена та прізвища людей;  

топоніми – назви населених пунктів, місцевостей, де мешкають 

українці;  

гідроніми – назви річок, озер, морів та інших водних територій 

(акваторій), що знаходяться на території українських 

місцевостей; 

ороніми – назви гір, плато, ущелин, інших об’єктів рельєфу.  

 

Етнонім Україна 

Етно нім (від грец. έθνος (ethnos) плем'я, народ й грец. όνσ

μα (onyma) – ім'я, назва) – термін для позначення будь-

якого етносу або етнічної спільності: роду, племені, племінного 

союзу, народу, народності, нації.  

Україна [ukrɑˈjinɑ] – держава у Східній Європі. 

Населення, за підсумками перепису 2001 року, склало 48 240 

902 постійних мешканців і 48 457 102 осіб наявного населення, 

за даними державної служби статистики України на 1 травня 

2015 року – 42 684 469 постійних жителів і 42 854 106 осіб 

наявного населення.
33

  

Територія у межах конституційного устрою країни – 603 

549 км
2
. На даний час її частина владою України де-факто не 

контролюється.  

Україна займає 32-ге місце у світі за чисельністю 

населення, 44-те – по території і 2-ге по території серед країн 

Європи після Росії. 

У сучасній історичній науці серед дослідників немає 

спільності щодо походження назви «україна». 

Найбільш популярною думкою, яка на даний час набула 

значущості, став висновок, зроблений відомим українським 

ученим, мовознавцем, лексикографом, видатним релігійним 

діячем  Іваном Огієнком.
34

  

                                                           
33  Демографічна ситуація в Україні у січні–квітні 2015 року (Державна служба 

статистики України – документ від 16.06.2015 № 115/0/10.2вн-15) 
34 Огієнко Іван Іванович, Митрополит Іларіон (1882-1972) – 

митрополит УАПЦ (з 1944 р.), політичний, громадський і церковний 

діяч, мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог. Перший ректор 

Кам’янець-Подільського державного українського університету 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1882
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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У своїй книзі «Історія української літературної мови» 

(1949) він пише: «Cлoвo Укpaїнa, щo зaсryпилo в нaс Pyсь, 

вiдoме з давнього чaсy. Cпеpшy вoнo визнaчaлo пoграниччя (див. 

Iпaтiїв Лiтoпис, c. 4З9, 447, 490,586); тaк сaмo yкpaїнoю звали 

пограниччя пoляки й poсiяни. 

Кoли yкpaїнська земля, головно Київщинa, cтала 

небезпечним пoгрaниччям з тaтapaми, назва Укpaїна зростає і 

міцніє, як окреслена назва.... Ось чому немaє пiдстaв звати 

стародавню нашу державу конче тільки Руссю, а мову нашу 

тільки руською, коли тоді вже була і друга назва – Україна, що 

тоді вже запанувала над іншими».
35

 

Згідно з такою версією, яка поширена в академічному 

середовищі, в тому числі й у Росії, назва «Україна» походить від 

давньоруського слова оукраїна – «прикордонна область», 

«окраїна», яке спочатку застосовувалося до різних 

прикордонних земель та князівств, а потім на весь периметр 

кордонів Русі. 

У цьому значенні думка про етимологію слова «україна» 

є спільною у найбільш впливових українських і зарубіжних 

учених, таких як Михайло Грушевський,
36

 Іван Огієнко,
37

 Пол 

Маґочій,
38

 Орест Субтельний,
39

 Петро Толочко,
40

 Омелян 

Пріцак
41

 та інших. 

                                                           
35 Митрополит Іларіон. Історія української літературної мови / Іларіон. – 

Вінніпег, 1949.  – С.100-101.  
36 Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / 

Редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. – Київ: Наукова думка, 1991-1998. – Том 

II, Розділ V. – С. 4 
37 Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / 

Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.: Наша культура 

і наука, 2001. – 440 с. 
38 Paul Robert Magocsi. A History of Ukraine. University of Toronto Press, 1996. 
39 Субтельный, Орест. Украина: История: учебное пособие / О. Субтельный - 

3-е изд, перераб доп. - М.: Просвещение, 1993. – 720 с. 
40 Толочко П. П. Від Русі до України : вибрані науково-популярні, критичні та 

публіцистичні праці / П. П. Толочко . – Київ : Абрис, 1997. – 398 с.  
41 Пріцак, Омелян. Походження Русі / Пріцак О. – К.: Обереги, 1997. (Київська 

б-ка давнього укр. письменства. Студії; Т. 3). – Парал. тит. арк. англ. Т. 2: 

Стародавні скандинавські саґи і Стара Скандинавія. – 2003. – 1304 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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Таким чином, найбільш поширеною і популярною 

думкою є ствердження про те, що походження назви «україна» 

пройшло декілька етапів, хоча це ствердження є досить 

умовним: 

1-й етап. На початку XVI ст. «українцями» іменувалися 

прикордонні служиві люди Московської держави, що несли 

службу по річці Ока проти кримських татар. 

2-й етап. У другій половині XVII ст. під російським 

впливом назва «українці» поширилася на слобожан і 

малоросійських козаків. З цього часу вони самі щодо себе 

поступово почали вживати цю назву.   

3-й етап. У другій половині XVIII ст. виникли перші 

спроби російських і польських літераторів вживати слово 

"українці" щодо всього малоросійського населення. 

4-й етап. У другій половині XIX ст. у колах російської 

радикальної інтелігенції почалося використання слова 

«українці» в етнічному значенні – для позначення окремого 

слов'янського етносу.  

5-й етап. У радянські часи після жовтневого перевороту 

1917 р. остаточно вкоренилася назва «українці» і «українська 

держава».  

Такої думки дотримуються і більшість російських 

учених, які переймаються дослідженням українського 

народознавства на тлі історії Росії. 

Таким чином, слід вважати, що після ХVІ ст., поступово 

поширюючись від Москви до Закарпаття, слово «українці» 

повністю змінило свій сенс: спочатку «українці» означали 

прикордонних служивих людей Московської держави, потім 

набули значення окремого слов'янського етносу. Але ми не 

наполягаємо на остаточності даних стверджень.  

Антропоніми України 

Антропонім (грец. ἄνθπυπορ – людина і ὄνομα – ім’я) – 

власна назва людини. В українській мові це особове ім'я, ім'я по 

батькові та прізвище. Сюди відносяться також псевдоніми. 
42

 

                                                           
42 Псевдонім (грец. ψεσδής – «помилковий, брехливий, вигаданий» 

і грец. όνομα – «ім'я») – ім'я, що використовується людиною замість 

справжнього, даного при народженні, зафіксованого в документах.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%27%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%27%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%27%D1%8F
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Питання про виникнення, розвиток і будову особових 

назв, зокрема родових прізвищ, здавна було предметом 

зацікавлення не лише мовознавців, а й істориків та 

культурологів. Початок наукового вивчення слов’янської 

антропонімії прийнято пов’язувати з появою праці австрійця 

Франьо Міклошича (1813-1891)
43

 «Утворення слов’янських 

персональних імен» («Die Bildung der slavischer Personennamen», 

1860),
44

 у якій уперше порушується питання будови 

слов’янських особових назв. 

Автор пояснює творення простих антропонімів і дає 

перелік частин мови (суфіксів), за допомогою яких утворюються 

слов’янські власні імена людей. Праця Міклошича до тепер не 

втратила своєї наукової цінності, й усі пізніші дослідження 

слов’янської ономастики в різній мірі спираються на неї. 

Загально відомо, що першою публікацією про українські 

прізвища була стаття відомого українського історика-славіста 

Степовича А.І.
45

 «Заметка о происхождении малорусских 

фамилий», надрукована у 1882 р. у воронезьких 

«Филологических записках». У 1885 році журнал «Киевская 

старина» надрукував статтю професора Сумцова М.Ф.
46

 

«Малорусские фамильные прозвания», пізніше – другу його 

працю «Уличные клички», присвячену призвіськам 

кримінальних та бездомних верств населення. 

                                                           
43 Франьо (Франц) Міклошич (нім. Franz von Miklosich (1813-1891) – 

словенський, австрійський мовознавець. Вважається основоположником 

школи порівняльно-історичного вивчення граматики слов'янських мов, одним 

з найвизначніших представників славістики XIX століття.  
44 Miklosich Franz. Die Bildung der slavischen Personennamen // Denkschriften der 

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philologisch – historische classe. – 

Wien, 1860. – Bd 10. – S. 215–330. 
45 Степович Андроник Іоаникійович (Оникійович) (справжнє прізвище Дудка-

Степович (1857-1935) – історик-славіст, літературознавець, історик літератури, 

перекладач творів слов'янських письменників, директор Колегії П. Ґалаґана, 
46 Сумцов Микола Федорович (1854-1922) – російський і український 

фольклорист, етнограф, літературознавець, історик мистецтва, музейний діяч. 

Член-кореспондент Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук (1905). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1813
https://uk.wikipedia.org/wiki/1891
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1813
https://uk.wikipedia.org/wiki/1891
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1857
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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До історичного матеріалу щодо походження українських 

власних імен (ономастики) першим звернувся видатний 

український письменник і громадський діяч Іван Франко.
47

  

У своїй статті 

«Причинки до української 

ономастики» він підкреслював, 

що особові назви є важливим 

матеріалом як для філолога, так 

і для історика і етнографа. 

Першим запропонував 

чітку і своєрідну класифікацію 

українських особових назв 

прізвищевого типу відомий 

український учений Охримович 

В.Ю.
48

 у роботі «Знадоби до пізнання народних звичаїв і 

поглядів правних». 

 Однак, основоположником української ономастики вважається 

І.Франко, який першим пояснив наявність 

розмаїття прізвиськ козаків, які зафіксовані 

у «Реєстрах Війська Запорозького» (1648-

1654), що потім стали прізвищами. Він 

писав:  «Запорозька Січ була одною 

великою кузнею таких свіжих прозвищ; 

значна частина людей, що знаходили тут 

собі захист, мала всякі причини заховати 

від світу свої давні, родові прозвища і 

надати собі нове; ми маємо на се 

документальні докази з ХVІІІ в., але нема 

сумніву, що так було й давніше». 
49

  

 «Реєстри» були вперше були 

видані у 1875 р. відомим українським ученим О.Бодянським. 
50

 

                                                           
47Франко Іван Якович  (1856-1916) – політичний діяч, письменник, перекладач, 

учений.  
48 Охримович Володимир Юліанович (1870-1931) – український правознавець і 

громад.-політ. діяч, доктор права, чл.-кор. Петерб. АН. 
49 Франко І.Я. Зібр. творів: У 50 томах (1976–1986) / І.Я. Франко. –  т. 36. – С. 

394. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1856
https://uk.wikipedia.org/wiki/1916
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«Реєстри» зберігають імена понад 40 тисяч козаків з 

Наддніпрянської України. У «Реєстрах» зафіксовано близько 

200 імен.  

За дослідженням Осташ Р.І. першість належить двом 

іменам – Іван, Василь. Далі йдуть Федір, Степан, Грицько, 

Михайло, Семен, Андрій, Яків, Олексій, Фесько (похідне від 

Феодосій).  

Меншість мають імена: Гаврило, Данило, Ігнат, Роман, 

Савка, Дмитро, Максим, Мартин. Зовсім мало перелічуються 

Кіндрат, Левко, Лук’ян, Марко, Матвій, Микита, Остап, Павел, 

Пилип, Юрко, Ярема, Ясько.
51

 

Довгий час за православною традицією, яка склалася у 

слов’янських народів імена надавалися за Святцями. 

Святці – так називають список святих, шанованих 

Православною Церквою, складений у порядку місяців і днів 

року, до яких приурочено святкування та вшанування кожного 

святого. 

Вибирати імена за святцями – давня православна 

традиція. Імена для своїх малюків підбирають в святцях, тому 

що вірять у те, що святий, на честь якого названий дитина, стане 

його ангелом-хранителем і оберігатиме впродовж усього життя. 

Ім'я надавалося людині при хрещенні і вже ніколи не 

змінювалося, крім дуже рідкісних випадків – як, наприклад, 

постриг у чернецтво або прийняття іншої релігії.  

З ім'ям, даним людині при хрещенні, людина залишалася 

у подальшому житті, з ним переходила на той світ.  

Днем іменин вважався день пам'яті святого, що 

співпадає з днем народження людини або наступний відразу за 

ним. Святий, пам'ять якого звершується в день іменин є 

небесним покровителем людини на все життя. 

                                                                                                                           
50 Бодянський Осип Максимович (псевд. – О. Бода-Варвинець, Ісько 

Материнка, І.Мастак та ін.) (1808-1877 – український і російський філолог-

славіст, історик, фольклорист, перекладач, видавець, письменник, член-

кореспондент Петербурзької Академії наук. 
51 Реєстр Війська Запорозького 1649 року / Підгот. до друку О. В. Тодійчук 

(голов. упоряд.) та ін.; Редкол.: Ф. П. Шевченко (відп. ред.) та ін.– К.: Наукова 

думка, 1995. – 592 с.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1808
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Значні зміни у особових іменах відбулися після подій 

1917 р. Церква була відділена від держави і імена почали 

добирати самостійно. Реєстрацію новонароджених відтоді 

почали здійснювати відділи державної реєстрації, імена 

надавалися за будь-якими побажаннями.  

На хвилях того часу, користуючись вільним вибором 

імені, батьки інколи давали своїм дітям імена, які поєднували у 

собі назви історичних революційних подій: дівочі – Ревмира 

(світова(мирова) революція), Комінтерна (комуністичний 

інтернаціонал), чоловічі –  Роскомпарт (Російська комуністична 

партія) тощо. Популярними були імена, що поєднували у собі 

імена політичних діячів: Лемарен (Ленін, Маркс, Енгельс), 

Вілен (Володимир Ілліч Ленін).  

У подальшому ця традиція не набула широкого 

поширення, хоча власні імена і надалі надавалися за довільним 

принципом. 

На даний час прізвище, ім'я та по батькові є тими 

ознаками, які індивідуалізують особу, виділяють її з-поміж 

інших, надаються їй при реєстрації народження і є невід'ємними 

від неї. Права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються 

на походженні дитини від них, засвідченому державним 

органом реєстрації актів цивільного стану.  

Набуття та зміна ім’я, прізвища та по батькові 

регулюються цивільним законодавством та Сімейним кодексом 

України. 

Окрему групу антропонімів становлять назви 

місцевостей, що походять від імен, прізвищ та від найменування 

народів, родів, племен.  

У кожній області України є свої «Іванки», 

«Миколаївки», «Остапівки» тощо. Походження їхніх назв іде від 

імен і прізвищ засновників цих поселень, тобто тих, хто уперше 

заселився на цих територіях і почав жити та господарювати. 

 

Топоніми України 

Топоніміка (від грец. Τόπος – місце і ὄνομα (onoma) – 

ім'я, назва) – наука, що вивчає географічні назви, їх походження, 

значення, розвиток, сучасний стан, написання і вимову.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Найбільш популярно топонімічні висновки щодо 

України висловлені у топонімічному словнику Янко М.П.
52

  

У його словнику-довіднику містяться назви міст, 

районних центрів, селищ міського типу, сіл, в яких відбулися 

історичні події, або які пов'язані з видатними людьми. Крім 

того, наведені назви об'єктів рельєфу, річок, озер, лиманів, заток 

і проток. Дано детальний етимологічний аналіз назв.  

Географічні назви (топоніми) утворюються або від 

загальних назв, наприклад, назва міста Камянець-Подільський 

походить від слова «камінь» або «кам'яний», що характеризує 

особливість кам’янистої місцевості, де розташоване місто.  Ця 

назва містить і другу частину, яка показує історичну місцевість 

розташування – Поділля.  

Назва міста також може утворюватися від власних 

назв (антропонімів). Наприклад, назва міста Київ – від власного імені 

князя Кий, а Івано-Франківськ – від власного імені – Іван Франко.  

Значна частина географічних об'єктів має опосередковані 

назви. Так, наприклад, місто Сіверськ дістало свою назву від назв 

слов'янського племені сівери, сіверяни. 

За видами об'єктів топоніми неоднакові. Одні з них 

означають назви міст, інші – найменування річок, гір. Для назв 

населених пунктів – міст, селищ, сіл тощо – прийнято крім 

загального терміна топонім вживати термін ойконім.
53

  

 

Гідроніми та ороніми України 

Гідронім (від грец. σδωρ «вода» та όνομα «назва») – 

географічна назва водоймищо – для назв водних об'єктів (річок, 

джерел, водоспадів, потоків, струмків, а також океанів, морів 

тощо).  

                                                           
52Янко Микола Тимофійович (1912-2011) – український географ, педагог, 

краєзнавець, лексикограф. Дійсний член Географічного товариства України. 

Кандидат педагогічних наук.  
53 Ойконім – (грец. οἶκορ (дім) + грец. ὄνομα (ім'я)) – вид топоніма, власна 

назва – назва будь-якого населеного пункту, використовується для іменування 

населених пунктів – міст, селищ, сіл тощо. Ойконіми міського типу 

називаються «астіонімами» (грец. ἄζης (міський)) або «полісонімами» 

(грец. πόλιρ (місто)); сільського типу – «комонімами». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Для об'єктів рельєфу – гір, хребтів, горбів, долин, плато, 

низовин, гірських ущелин та ін. уживається  термін оронім.
 54

 

 

Моря України 

На території України існує два моря і декілька лиманів. 

Чорне та Азовське моря омивають південну частину України на 

площі майже 2 тис. км.   

Чорне море (лат. Rucenum mare) – внутрішнє море 

басейну Атлантичного океану. Протокою Босфор з'єднується з 

Мармуровим морем, далі, через протоку Дарданелли (ці протоки 

часто називають чорноморськими протоками) – з Егейським і 

Середземним морями. Керченською протокою сполучається з 

Азовським морем. З півночі в море глибоко врізається 

Кримський півострів. 

Чорне море мало в минулому різні назви. Стародавні 

греки називали його Понтом Аксінським (грец. Πόνηορ 

Aύξενορ – негостинне море), а згодом – Понтом 

Євксинським (грец. Πόνηορ Εύξενορ – гостинне море).  

По ньому проходили важливі торгові шляхи, що 

зв'язували античні держави та племена Північного 

Причорномор'я з Південним Причорномор'ям 

і Середземномор'ям.  

Деякі античні письменники (Феокріт, Сенека, Лукіан) 

називали це море Скіфським.  

З IX століття в «Повісті минулих (врем’яних) літ», в 

арабських (Аль Масуді) та західних (Гельмольд) джерелах 

Чорне море називали Руським. У Київському літопису –

 Понтійським (або Понетським) морем. 

По поверхні Чорного моря проходить водна межа між 

Європою і Малою Азією. Площа Чорного моря за різними 

даними – 422 000 – 436 400 км
2
. Найбільша протяжність моря з 

півночі на південь – 580 км. Найбільша глибина – 2210 м, 

середня глибина – 1240 м.
55

 

                                                           
54 Янко М.П. Топонiмiчний словник України / М.П.Янко. – 

К.:  Видавництво «Знання»,   1998. –  430 с.   
55 Сорокин Ю. И. Чѐрное море: Природа, ресурсы / Ю.И.Сорокин –  М.: Наука, 

1982. – 217 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/IX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
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Береги моря слабо розчленовані, переважно гористі, 

урвисті, у межах України – низовинні.  

Між Дунаєм і Дніпром розміщені причорноморські 

лимани –  Дністровський, Дніпровсько-Бузький, Хаджибейський, 

Куяльницький, Тилігульський. 

Азовське море – напівзамкнуте море Атлантичного 

океану на сході Європи. Найдрібніше море в світі: глибина не 

перевищує 13,5 метрів, середня глибина близько 7,4 м (за 

різними оцінками від 6,8 до 8 м).  

Азовське море з'єднується з Атлантичним океаном 

довгим ланцюжком проток і морів (Керченську протоку – Чорне 

море, Протоку Босфор – Мармурове море і Протоку Дарданелли 

– Егейське море – Середземне море, Гібралтарську протоку – 

Атлантичний океан).
56

 

 

Лимани України 
Лиман (від грец. λιμέναρ – гавань, бухта) – мілководна 

затока при впадінні річки в море. Лиман утворюється при 

затопленні морем рівнинних річок і може бути відкритим (губа) 

або відокремленим від моря вузькою смугою суші – пересипом. 

Лимани утворюються в рівнинних і низинних районах та 

бувають відкриті (сполучені з морем) і закриті (відокремлені від 

моря косами, пересипами).  

Відкриті лимани мають постійний зв'язок з морем і 

досить велику і постійну площу. Розміри закритих лиманів 

змінюються в залежності від випаровування та сезонного 

надходження води.  

Рівень води в них часто нижче рівня моря, а наповнення 

відбувається переважно за рахунок атмосферних опадів, 

фільтрації морської води або внаслідок короткочасного прориву 

пересипів під час морських штормів.  

Відкриті лимани поступово замулюються, а закриті – 

заболочуються і заростають солелюбною рослинністю.  

                                                           
56 Добровольский А.Д., Залогин Б.С. Моря СССР / А. Д.Добровольский,  

Б. С. Залогин. – М.: Издательство Московского университета, 1982. – C. 191. 
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Дніпровсько-Бузький лиман – найбільший в Україні 

лиман закритого типу, що займає велику ділянку гирла річки 

Дністер.  

Лиман відділений від моря широкою піщаною косою 

Бугаз, у південній частині якої є прохід кораблів у море 

з'єднаний розвідним мостом для залізничного 

і автомобільного сполучення.  

Довжина лиману становить 40 км, ширина – 12 км, 

площа – 360,0 км
2
, середня глибина – 1,2 м (максимальна до 2,7 

м), а об’єм  води оцінюється в 540 млн. м
3
. 

 

Лимани України 

 

№ п/п Назва Регіон (область) Площа, км
2
 
 

 

1. 
Дніпровсько-

Бугський 

Миколаївська, 

Херсонська 
800,0 

 

2. Утлюцький 
Херсонська, 

Запорозька 
700,0 

 

3. Дністровський Одеська 360,0 
 

4. Сасик (Кундук) Одеська 204,8 
 

5. Молочний Запорозька 168,0 
 

6. Тилигульський 
Одеська, 

Миколаївська 
160,0 

 

7. Шагани Одеська 74,0 
 

8. Алібей Одеська 72,0 
 

9. Сасик-Сиваш АР Крим 71,0 
 

10. Хаджибейський Одеська 70,0 
 

11. Березанський Миколаївська 60,0 
 

12. Куяльницький Одеська 58,0 
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13. Донузлав АР Крим 48,2 
 

14. Айгульский АР Крим 37,0 
 

15. Будакський Одеська 30,0 
 

16. Актаський АР Крим 26,8 
 

17. Червоний АР Крим 24,4 
 

18. Узунларський АР Крим 21,2 
 

19. Збруевський Кут Херсонська 21,0 
 

20. Кирлеуцький АР Крим 20,8 
 

21. Тобечикський АР Крим 18,7 
 

22. Карачаус Одеська 15,0 
 

23. Кияцький АР Крим 12,5 
 

24. Старий (Тузли) АР Крим 12,2 
 

25. Кояський АР Крим 10,0 
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Річки України 
В Україні близько 71 тис. річок. Загальна довжина річок 

країни складає 248 тис. км. 

Серед річок України найбільші: Дніпро, Дністер, 

Південний Буг, Сіверський Донець, Десна. 

 

Дніпро (дав.-грец. Βορσζθένης – Борисфен) – третя за 

довжиною й площею басейну ріка Європи – четверта за 

довжиною і площею басейну річка Європи після Волги, Дунаю і 

Уралу, має найдовше русло в межах України. Впадає у Чорне 

море.  

Довжина Дніпра в природному стані становила 2285 км, 

тепер (після спорудження каскаду водосховищ, коли в багатьох 

місцях випрямили фарватер) – 2201 км, у межах України – 1121 

км, в межах Білорусії – 595 км (115 км знаходяться на 

прикордонній території Білорусії та України), в межах Росії – 

485 км. Площа басейну – 504 000 км2, з них в межах України – 

291 400 км
2
.
57

 

Дністер (дав.-грец. Τύπαρ, лат. Tyras, Tiras)  річка у 

Східній Європі. Тече з північного заходу на південний схід в 

межах території України та Молдавії. Впадає в Чорне море. 

Довжина – 1352 км, площа басейну – 72,1 тис. км
2
. Впадає в 

Дністровський лиман, який з'єднаний з Чорним морем.  

Південний Буг (дав.-гр. ‛Ύπανις – Гіпаніс) – річка на 

південному заході України у межах Хмельницької (122 км), 

Вінницької (324 км), Кіровоградської (70 км) та Одеської (40 км; 

на кордоні з Кіровоградською), а також у Миколаївської (250 

км) областях. Впадає в Дністровський лиман, який з'єднаний з 

Чорним морем. Довжина 806 (до лиману 792-806) км, 

Сіверський Донець – вав.-грец. Танаид, Танаїс, за 

Геродотом Сіргіс, італ. Тан, давньо-рос. Великий Дон, Донель) – 

річка півдня Східно-Європейської рівнини, що протікає через 

Бєлгородської та Ростовської області Росії, а також Харківську, 

Донецьку і Луганську області України, Сьома за величиною ріка 

України і найважливіший джерело прісної води на сході цієї 

                                                           
57 Кравчук П. А. Рекорды природы / П.А.Кравчук – Любешов: Эрудит, 1993. – 

216 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%B2%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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країни. Довжина 1053 км. (по Україні 700 км). Впадає у річку 

Дон (Росія). 

Десна (від давн.-рос. дєснъ «правий») – річка вважається 

притоком Дніпра,  що протікає з Європейської частини Росії. 

У Росії – Смоленська та Брянська області, по території України 

– Сумська, Чернігівська, Київська області. Довжина річки – 1178 

км. (по Україні 575 км). Впадає у Дніпро. 

Гори нь (біл. Гарынь, давня назва – Горина) – річка 

в Україні та Білорусі. Впадає у Дніпро через притоку Припять. 

Назва річки «Горинь» походить від староруського слова 

«горина» (гориста місцевість).  

У далекому минулому річка так і називалася Горина. 

Протікає повз міст і селищ 

Ізяслав, Славута, Нетішин, Острог, Гоща , Оржев, Степань, Речи

ця, Столин, Давид-містечко.  Довжина 659 км.(по Україні 575 

км). 

Інгулець (від турецького äŋgül – «тихий, ледачий») – 

річка на території України, правий приток Дніпра (басейн 

Чорного моря). Протікає через Кіровоградську, 

Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську області. Довжина 

549 км. 

Псел (Псьол), давня українська назва – Псло, – уперше 

згадана в літописі Нестора-літописця «Повість минулих 

(врем’яних) літ» 1113 р.) – річка, що протікає в Росії – 

Бєлгородська, Курська обл. та Україні – Сумська, Полтавська 

обл. Впадає у Дніпро. Довжина 717 км.(по Україні 520 км). 

 

Річки України 

Річка 
Куди 

впадє 

Довжина  

по 

Україні 

(км) 

Днепр  

Чорне 

море 

1121 

 

Південний 

Буг 

Чорне 

море 

806 

Річка 
Куди 

впадє 

Довжина  

по 

Україні 

(км) 

Днестр  

Чорне 

море 

925 

Северский 

Донец 

Дон 700 

Десна  Днепр  575 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1113
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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Річка 
Куди 

впадє 

Довжина  

по 

Україні 

(км) 

Горинь Припять 577 

Ингулець Дніпро 549 

Псел  Дніпро 520 

Случ  Горинь 451 

Стир Прип’ять 424 

Західний 

Буг 

Вісла  401 

Тетерев  Дніпро 365 

Сула  Дніпро 365 

Інгул  

Південний  

Буг  

354 

Орель  Дніпро 346 

Рось Дніпро 346 

Ворскла Дніпро 336 

Вовча Самара  323 

Річка 
Куди 

впадє 

Довжина  

по 

Україні 

(км) 

Самара  Дніпро 311 

 

 

Прут 

 

 

Дунай 

 

 

272 

Прип’ять Дніпро 261 

Вуж Прип’ять 256 

Сейм  Десна  250 

Збруч  Днестр  247 

Серет  Дністро 242 

Стрий Дністро 232 

Кальміус  

Азовське 

море 

209 

Тиса  Дунай  201 

Дунай  

Чорне 

море 

170 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Коротка історія про створення та занепад  

Київської держави 

 

За думкою відомого українського краєзнавця, 

лексикографа Янка М.Т. – автора відомого «Топонімічного 

словника України»,
58

 яка  збігається з найбільш популярними 

науковими висновками та згідно легенди, викладеної в «Повісті 

минулих літ»,
59

 приблизно в середині ІХ століття на Русь 

приходять варяги
60
. Близько 862 р. Князь Рюрик заснував у 

Новгороді державу.  

Приблизно в цей час варязькі ватажки Аскольд і Дір 

приходять у Київ. За легендою вони звільнили полян від 

хазарської влади і почали тут княжити. 

Згодом у Київ прибув Олег, якого вважають 

засновником Київської держави. Згідно легенди, він убив 

Аскольда і Діра і заволодів владою.  

Олег приєднав до Києва сусідні племена сіверян, 

древлян, уличів і тиверців, а також північні слов'янські племена 

і створив могутню Київську державу. 

Іще раніше Князь Олег, згодом прозваний у народі 

Віщим, почав правити в Новгороді після смерті Рюрика. З 

підлеглих племен і варязьких найманців, Олег зібрав велике 

сильне військо. Шлях князя лежав на південь. Він захопив 

Смоленськ і залишив там правити одного зі своїх наближених. 

Далі шлях дружини Олега лежав у землю сіверян, завоював 

місто Любеч. У 882 році військо рушило на Київ, де ще з часів 

Рюрика правили Аскольд і Дір. З допомогою хитрості, Олег 

виманив Аскольда і Діра, вбив їх.  

Після захоплення Києва, проголосив місто столицею 

своєї держави: «Се буди мати городам русских». Саме з нього 

пішло це поширений вислів: «Київ – мати міст руських».  

З моменту захоплення Києва князем Олегом прийнято 

вважати початок історії Київської Русі. 

                                                           
58 Янко М.Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник. – К.: Знання, 

1998. – 432 с. 
59 Повість минулих (врем’яних) літ – літопис, складений у Києві на початку 

ХІІ століття, пам'ятка історіографії та літератури Київської Русі. 
60 «варяги» – стародавня назва соціальної спільності (верстви) населення, що 

проживали в регіоні Варязького (Балтійського) моря. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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Олег – це персона легендарна і про неї мало що відомо. 

Невідомий також рік смерті. Правив князь з 879 по 912 рр.  

Місце поховання Київського князя Олега не відомо. В 

історію він увійшов як будівник міст і талановитий 

полководець. 

Смерть його овіяна легендою. Літопис говорить про те, 

що волхви наврочили Олегу смерть від коня. Він довірився 

їхнім прогнозам і відмовився від свого улюбленого коня. Через 

кілька років, згадавши про передбачення волхвів, запитав у 

своїх наближених про долю коня. «Кінь помер» – відповіли ті.  

Олег захотів прийти на місце, де лежали останки його 

улюбленця. Прийшовши туди, князь наступив на череп 

померлого коня і іронічно запитав: «Його мені боятися?». 

Однак, із черепа виповзла змія і смертельно вжалила князя. 

Наступним київським князем після Олега став Ігор. Він 

двічі ходив походами до Каспійського моря і на Закавказзя, 

намагаючись підкорити собі ці землі. 

Похід на Константинополь у 941 році закінчився 

невдало. У 944 р. Ігор був змушений укласти договір з Візантією 

на нерівних правах.  

 
 

Восени 945 р. Ігор на вимогу дружини, незадоволеною 

своїм матеріальним станом, відправився за даниною до древлян. 

Ігор набагато збільшив величину данини. При її зборі 

дружинники творили насильство над жителями. На шляху 
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додому Ігор прийняв несподіване рішення. Ось як про це 

повідано у «Повісті минулих (врем’яних) літ»: 

«В лето 945. В то лето сказала дружина Игорю: 

«Пойдем, князь, с нами за данью, да и ты добудешь, и мы». И 

послушал их Игорь, пошел к древлянам за данью, и прибавил к 

прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. 

Взяв дань, пошел он в свой город.  

Возвращаясь же назад, поразмыслив, сказал он своей 

дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю 

еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малою частью 

дружины вернулся, желая большего богатства.  

Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет 

с князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то 

вынесет все стадо, пока не убьют его. Так и этот: если не 

убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: 

«Зачем снова идешь? Забрал уже всю дань». 

И не послушал их Игорь. И древляне, выйдя из города 

Коростеня, убили Игоря и дружину его, так как было их 

мало».
61

  

 
 

Після смерті Ігоря від імені малолітнього сина Святослава 

Руссю правила вдова Ольга. Син Ольги та Ігоря – Святослав 

увійшов у історію з прізвиськом Хоробрий.  

                                                           
61 Древнерусская литература: тексты. Повесть временных лет. Электронный 

ресурс. Режим доступу: http://old-russian.chat.ru/download/index.htm 
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Формально Святослав став великим князем у 3-річному віці 

після загибелі в 945 батька, великого князя Ігоря, але самостійно 

правил приблизно з 960. При Святославі Київською державою в 

значній мірі правила його мати – княгиня Ольга, спочатку через 

малоліття Святослава, потім з-за постійного перебування його у 

військових походах.  

Він славився своєю войовничістю. Святослав Хоробрий 

підкорив племена в'ятичів і фінські племена між річками 

Волгою і Окою, воював з «поволжськими» болгарами, ходив 

походом на хазарів, зруйнувавши головні міста Хазарського 

каганату
62

. 

Святослав підкорив собі племена ясів (осетинів) і косогів 

(черкесів), розширивши кордони Русі до Кавказьких гір. 

У 969 р. він допомагав Візантії у війні з болгарами. Але 

потім сам почав війну з Візантією, яка закінчилася для нього 

невдало.  

При поверненні додому у 972 р. на дружину Святослава 

напали печеніги. Дружина була розбита, а сам Святослав був 

убитий. Ось як про це йдеться у «Повісті минулих літ»: 

«Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. 

И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и 

взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из 

него».
63

  

Але раніше, вирушаючи на війну з Болгарами, Святослав 

поділив владу між трьома своїми синами: Ярополк отримав 

Київ, Олег – Древлянську землю, з центром у Овручі,  

Володимир отримав Новгород. 

Однак, Ярополк, бажаючи об'єднати землі, розпочав війну з 

Олегом, убивши його, а потім з Володимиром. Володимир 

найняв варягів і переміг Ярополка, ставши одноосібним 

правителем.   

З 980 р. Володимир став великим князем всієї Руської землі. 

Всі перші свої роки правління, князь повертає Русі всі втрачені 

землі, які підчас сварки братів захопив польський князь 

Мечислав I.  

                                                           
62 Кагана т, Хаканат, Хаканство – тип ранньої середньовічної монархії, 

правителем якої був каган – титул правителя, що відповідає титулам царя.  
63

 Древнерусская литература: тексты. Повесть временных лет. Электронный 

ресурс. Режим доступу: http://old-russian.chat.ru/download/index.htm 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80


Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-35- 

 

У 987 р. Володимир здійснив похід на місто Херсонес. Саме 

після цього походу відбулося хрещення Русі. У 922 р. ходив в 

Карпатські гори і підпорядкував собі князівства хорватів, тим 

самим завершивши створення єдиної могутньої держави.  

 

 
 

Був великим полководцем, але князь не був завойовником. 

Головна його мета – захист землі Руської. За легендою йому  

служили доблесні богатирі Ілля Муромець, Олеша Попович, 

Добриня Микитиш. 

Щоб зміцнити свою владу в різних частинах держави, він 

ставив на князювання своїх синів. Коли князь Володимир 

помер, між його синами розгорнулася жорстока боротьба за 

владу. 

Самим головним внеском Володимира у розвиток держави 

було хрещення Русі. Датою Хрещення Русі традиційно 

вважається 988 рік, хоча історичні свідчення вказують на 987 рік 

– хрещення самого князя Володимира і 989 як рік Хрещення 

Русі. 
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Існує декілька легенд про ці події. Найбільш вірогідною є 

те, що у 987 р. захопивши Херсонес, що належав  Візантійської 

імперії і, погрожуючи походом на Константинополь, Володимир 

зажадав руки царівни Анни – сестри візантійських імператорів-

співправителів Василя і Костянтина.  

Умовою цього шлюбу брати вимагали прийняття 

Володимиром Христової віри.  

Коли царівна Анна прибула з у Херсонес, князь Володимир 

раптово осліп.  

Царівна запропонувала йому негайно хреститися, в надії 

зцілення. Під час хрещення князь прозрів. В духовному захваті 

він вигукнув: «Тепер я побачив Бога Істинного!».  

Після цього у Херсонесі відбулося його одруження з 

царівною Анною. 

 
Повернувшись у Київ разом з Анною, князь Володимир 

хрестив усіх своїх 12 синів. Потім князь почав рішуче 

викорінювати язичництво на Русі і нищити язичницьких ідолів. 

Із тих пір і до нашого часу народ вшановує своєю вірою 

християнство і поклоняється спасителю нашому Ісусу Христу. 

Ще однією з історичних версій про Хрещення Русі, яка 

описується у «Повісті минулих літ» є оповідь про «вибір віри» 

(«випробування віри»). 

 До двору викликалися проповідники ісламу, іудаїзму, 

західного «латинського» християнства (католицизму), але 
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Володимир після розмови з «грецьким філософом» зупинився на 

православ'ї. 

Після смерті Володимира до влади прийшов його 

прийомний син Святополк, якого Володимир усиновив після 

вбивства Ярополка (980),  узявши собі в дружини його вагітну 

вдову. 

Святополк був одружений з дочкою польського короля 

Болеслава Хороброго. Ще за життя Володимира Святополк за 

допомогою свого тестя готував змову проти нього, а після 

смерті опанував великокнязівським столом, убивши його 

кровних синів – Бориса, Гліба і Святослава. За це Святополк 

увійшов у історію з прізвиськом Окаянний.  

Борис і Гліб стали першими руськими святими, їх 

канонізували у лику мучеників, зробивши їх заступниками 

Руської землі і небесними помічниками руських князів. 

Життю Бориса і Гліба присвячена одна з перших пам'яток 

давньоруської літератури: «Сказання» Якова Чорноризця і 

«Читання» Нестора Літописця. На честь братів було побудовано 

багато храмів і монастирів. 

Проти Святополка Окаянного виступив новгородський 

князь Ярослав (син Володимира). Після поразки в битві при 

Любечі (1016) Святополк Окаянний утік у Польщу.  

У 1018 р., повернувшись з польським військом, Святополк 

Окаянний розбив Ярослава на річці Буг і вигнав його з Києва. 

Але невдоволення народу пануванням іноземців змусило 

польські війська залишити Русь.  
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У 1019 р. Ярослав знову виступив проти Святополка 

Окаянного. У битві на річці Альті війська Святополка 

Окаянного були розбиті, а сам він, тікаючи у Польщу, загинув. 

Ярослав, продовжив політику свого батька у розбудові 

держави. У «Повісті минулих 

літ» міститься похвальний 

відгук про просвітницьку 

діяльність Ярослава. 

За свідченням літопису, князь 

подбав про переклад на 

російську мову багатьох 

грецьких книг, які склали 

основу бібліотеки, створеної 

ним у храмі Софії Київської. 

Ярославу Мудрому 

приписується складання 

першого російського 

законодавчого документу – 

«Руської 

Правди».
64

 

При ньому в Києві було побудовано 

безліч красивих будівель і храмів. При 

ньому був заснований Києво-Печерський 

монастир.  

За велику просвітницьку діяльність 

Ярослава прозвали Мудрим.  

Під кінець життя Ярослав поділив 

Київську державу між п'ятьма синами: 

Ізяслав одержав Київ та Древлянську землю; 

Святослав – Чернігів і Муром; Ігор – 

Володимир-Волинський; Всеволод – 

Переяслав, Суздаль і Ростов; В'ячеслав – 

Смоленськ. 

Він наказав всім своїм синам 

підкорятися старшому сину – Ізяславові, 

якому віддав головний – Київський престол. 

                                                           
64 Руська Правда (древнерус. правда роусьская, лат. iustitia, грец. δικαίυμα) — 

збірник правових норм Давньоруського держави, датований різними роками, 

починаючи з 1016 р.  Є основним письмовим джерелом російського права. 
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Після смерті Ярослава у 1054 р. Ізяслав намагався 

розширити свою владу на землі своїх братів. У 1060 р. помер 

його брат – князь Ігор і він зайняв місто Володимир-

Волинський, а у 1067 р. місто Полоцьк.  

Після цього всі землі, які перебували на правому березі 

Дніпра були під його владою. Спочатку три брати – Ізяслав, 

Святополк і Всеволод разом керували державою, боролися 

проти половців. Але після того, як Ізяслав був розбитий 

половцями у 1068 році, проти нього повстали кияни і він був 

змушений тікати до Польщі. Кияни поставили на його місце 

його брата Всеволода. 

Ізяслав повернувся з польськими військами, але у 1073 році 

був змушений знову бігти від невдоволення киян. 

Останній син Ярослава Мудрого Всеволод 1-й, який правив 

1078 – 1093 рр., об'єднав головні землі Київської держави: Київ, 

Чернігів, Переяслав, Смоленськ і землі Верхнього Поволжя. Він 

також боровся з безземельними князями, які з допомогою 

половців намагалися захопити території. Був дуже освічений,  

знав п'ять мов, був одружений на візантійській принцесі. 

Його наступником став Святополк 2-й, що князював з 1093 

по 1113 рр. Йому доводилося весь час вести боротьбу з 

половцями, які на чолі з ханом Боняком, які постійно нападали 

на київські землі. 

Святополку допомагав Володимир Мономах, 

переяславський князь. Він здобув перемогу над половцями в 

1105 і 1111 роках. 

 Після смерті Святополка 

Володимира Мономаха запросили на 

київський престол. Він правив з 1113 

по 1125 рр.  

Мономах вніс нові доповнення у 

"Руську Правду", а також залишив 

після себе Повчання нащадкам, в 

якому радив як керувати державою.  

Володимир Мономах залишив 

слід в історії як автор літературних 

творів, з яких до наших днів дійшло 

три: лист до Олега Святославича, 

оповідання автобіографічного характеру про військові походи, а 
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також прославлене «Повчання Володимира Мономаха»
65

 своїм 

п'ятьом синам. 

Після смерті Мономаха у центрі правління Київською 

державою став його старший син Мстислав 1-й, який правив у 

Києві, Смоленську і Новгороді. Правлячи з  1125 по  1132 рр., 

він продовжував політику батька, проте, після його смерті 

Київська держава остаточно розпалася на окремі частини. 

У ХІІ ст. столітті Київська держава розпалася на кілька 

самостійних князівств: Київське, Чернігівське, Переяславське, 

Тьмутараканське, Турово-Пінське, Волинське та Галицьке.  

Починаючи з кінця ХІІ століття разом з назвою Русь для 

позначення південних земель Київської держави вживається 

назва Україна (Оукрайна). Вперше ця назва з'являється в 

Іпатіївському літописі у 1187 р.
66

 У тому ж літописі за 1189 рік 

розповідається про «Україну Галицьку». Пізніше ця назва 

набула значення назви території, на якій проживає український 

народ. 

У Київському князівстві з 1139 р. йшла запекла боротьба за 

київський престол між Ольговичами
67

 і Мономаховичами
68

.  

Часто змінювалися князі: за 100 років (1146-1246) 

змінилося 47 князів. Із-за усобиць між князями на Русь знову 

почали нападати половці.  

У ХІІ ст.  володимиро-суздальські землі перебували у 

складі Ростовського і Суздальського князівств, що були під 

владою Великого князя Київського. У 1157 році ці землі були 

об'єднані князем  Вишгородським Андрієм Боголюбським 

(сином Юрія Долгорукого).  

                                                           
65 «Повчання Володимира Мономаха» (у деяких джерелах — «Повчання 
Володимира Всеволодовича», «Заповіт Володимира Мономаха дітям», 

«Повчання дітям») – літературна пам'ятка XII століття, написна князем 

київським Володимиром Мономахом. Цей твір називають першою світською 

проповіддю 
66 Іпатіївський літопис (Іпатський літопис, Літопис руський за Іпатським 

списком) – літопис першої чверті XV ст., отримало назву за місцем 

знаходження її найдавнішого списку у Іпатіївському монастирі (поблизу міста 

Костроми). 
67 Ольговичи – гілка роду Рюриковичів, що походить від князя Олега 

Святославича, онука Ярослава Мудрого. 
68 Мономаховичи – гілка роду Рюриковичів від князя Володимира Мономаха. 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1157.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/XV
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У 1169 році він переніс столицю князівства з Києва до 

Володимира на річці Клязьмі і проголосив себе Великим князем 

Володимиро-Суздальським, чим фактично підкреслив вихід 

своїх земель зі складу Русі.  

У історичній науці панує думка, що з появою Володимиро-

Суздальського князівства
69

 у 1157 р. завершилося політичне та 

етнічне розділення двох народів – українського і російського. 

До середини XII століття на Русі на зміну періоду відносної 

єдності прийшов період феодальної роздробленості. 

Давньоруська держава фактично розпалася на окремі землі, у 

більшості з яких утвердилися окремі гілки династії 

Рюриковичів. 

Найбільш впливовими з російських князівств були 

Володимиро-Суздальське, Волинське,  Смоленське і 

Чернігівське. Суперництво між цими чотирма регіонами  

визначало хід усіх князівських міжусобиць. 

У 1169 році відбувся перший значний конфлікт між ними. 

Володимиро-Суздальський князь Андрій Боголюбський зі своїм 

військом напав на Київ.  

Суздальці знищили велику частину населення Києва, 

пограбували і спалили храми, жінок забрали в рабство.  

Але, згодом, галицький, чернігівський і київський князі 

звільнили Київ і посадили на престол Святослава 3-го, який 

правив з 1176 по 1194 рр. Чернігівське князівство вело важку 

боротьбу з половцями, яка майже не припинялася.   

Велика битва з половцями сталася у 1185 році під 

керівництвом новгород-сіверського князя Ігоря. Про цю подію 

був складений літопис «Слово о полку Ігоревім» – відомий 

пам'ятник літератури Київської Русі.  

Князівства поступово стали ділитися на ще менші 

князівства. Так, Чернігівське князівство було поділене на 

Чернігівське, Новгород-Сіверське, Путивльське. Князі постійно 

воювали між собою і в цю боротьбу в якості союзників часто 

залучали половців. 

                                                           
69Володимиро-Суздальське князівство (1157–1328) – північно 

східне руське князівство династії Юрійовичів, на території Залісся, 

сучасної Володимирської області Росії, з центром у місті Володимир на 

Клязьмі. 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1169.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1157.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/1328.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96.html
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На початку 13 століття в Східну Європу увірвалися 

войовничі племена монголо-татар (тюрків). Ослаблені 

постійними міжусобними війнами давньоруські князівства не 

змогли організувати організований відсіч. У 1223 року на річці 

Калці були розбиті монголами війська половців та деяких 

давньоруських князів.  

У 1238 році монголи під проводом хана Батия (Бату-хана) 

напали на Русь. Спустошивши багато князівств, 6 грудня 1240 р. 

після тритижневої облоги монголо-татарські війська взяли і 

розграбували Київ. Потім вони рушили на Волинь і Галичину, 

де зруйнували багато міст. Рухаючись на захід, 9 квітня 1241 р. 

татари були розбиті польськими і німецькими лицарями.  

Після цього вони повернулися на береги Волги, де 

заснували свою державу – Золоту Орду
70
. Все населення було 

змушене платити татарам данину, а князі повинні були їздити в 

Золоту Орду за так званим «ярликом» – правом на князювання.
71

 

Таким чином, Київська держава пройшла великий і 

складний шлях і злетів, і падінь. Можна припускати, що у 

порівнянні зі славетним Римом у ній є багато схожого. При 

гарних правителях були злети, при поганих – падіння. І 

остаточний занепад був схожий – від варварських народів. 

 

Київські князі 

1.Ігор (913-945). 

2.Ольга (945-964). 

3.Святослав 1-й Хоробрий (964-972). 

4.Ярополк, син Святослава (972-979). 

5.Володимир Великий,син Святослава (980-1015). 

6.Святополк, син Володимира (1015-1019). 

7.Ярослав Мудрий, Володимирович (1019-1054). 

8.Ізяслав 1-й, син Ярослава Мудрого (1054-1068). 

9.Всеслав, син Брячеслава Полоцького (1068-1069). 

                                                           
70 Назва «Золота Орда» вперше було вжито на Русі в 1566 р. в історико-

публіцистичному творі «Казанська історія» («Історія про Казанське царство», 

«Казанський літописець») – історична повість, створена в 1564-1566 рр., у якій 

розповідається про завоювання Казані Іваном Грозним у 1552 р. До цього часу 

в усіх російських джерелах слово «Орда» використовувалося без прикметника 

«золота». 
71 Ярлик (від тюркського –  ярл-ек) – грамота підлеглому, якою визнаються 

його права на володіння.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8
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10.Ізяслав 1-й (вдруге) (1069-1073). 

11.Святослав 2-й (Семен) Ярославич (1073-1076). 

12.Ізяслав 1-й (втретє) (1076-1078). 

13.Всеволод Ярославич (1078-1093). 

14.Святополк 2-й (Михайло) Ізяславич (1093-1113). 

15.Володимир 2-й Всеволодович Мономах (1113-1125). 

16.Мстислав 1-й (Федір) Мономахович (1125-1132). 

17.Ярополк 2-й Мономахович (1132-1139). 

18.В'ячеслав Мономахович (1139). 

19.Всеволод 2-й (син Олега Гореславовича) (1139-1146). 

20.Ігор (син Олега Гореславовича) (1146). 

21.Ізяслав 2-й Мстиславович (1146-1149). 

22.Юрій Долгорукий (1149-1150). 

23.Ізяслав 2-й (1150). 

24.Юрій Долгорукий (вдруге) (1150). 

25. Ізяслав 2-й та В'ячеслав Мономахович (разом) (1150-1154). 

26.Ростислав 1-й Мстиславович Смоленський (1154). 

27.Ізяслав 3-й, син Давида Святославовича (1154-1155). 

28. Юрій Долгорукий (у третій раз) (1155-1157). 

29. Ізяслав 3-й, син Давида Святославовича (вдруге, 1157–1158). 

30. Ростислав 1-й (вдруге) (1159-1161). 

31.Ізяслав (1161). 

32. Ростислав 1-й (у третій раз)(1161-1167). 

33.Мстислав 2-й Ізяславович (1167-1169). 

34.Гліб, син Юрія Долгорукого 1169-1171. 

35.Володимир 3-й Мономахович (1171). 

36.Роман Ростиславович (1171). 

37.Михайло Юрійович (1172). 

38.Рюрик Ростиславович (в перший раз) 1173. 

39.Ярослав 2-й Ізяславович 1174. 

40.Роман Ростиславович (вдруге)1175-1176. 

41.Святослав 3-й Всеволодович 1176-1180. 

42. Рюрик Ростиславович (вдруге)1180-1181. 

43.Святослав 3-й (вдруге) (1181-1191). 

44.Рюрик Ростиславович (втретє) (1194-1200(?)). 

45.Інгвар, син Ярослава Осьмомисла (1200-1202). 

46. Рюрик Ростиславович (вчетверте) (1203). 

47.Ростислав 2-й Рюрикович (1204-1205). 

48.Рюрик Ростиславович (уп'яте) (1205-1206). 
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49.Всеволод 3-й Чермний Святославович (1206). 

50.Рюрик Ростиславович (вшосте) (1206). 

51.Всеволод 3-й (у другий раз) (1207). 

52.Рюрик Ростиславович (у сьомий раз) (1207-1210) . 

53. Всеволод 3-й (втретє) (1210-1212). 

54.Інгвар Ярославович (вдруге) (1212). 

55.Мстислав Романович 3-й (1212-1223). 

56.Володимир 4-й Рюрикович (1223-1234). 

57.Ізяслав 4-й (1235). 

58. Володимир 4-й Рюрикович (вдруге) (1236). 

59.Ярослав 2-й Всеволодович (1236-1238). 

60.Михайло 2-й Всеволодович (Святий) (1238-1239). 

 

Історія про першу козацьку державу та  

українських козаків 

У походженні слова «козак» існує багато версій. Деякі 

дослідники вважають, що воно пішло від ім’я одного відомого 

ватажка, котрого звали Козак і котрий майстерно боровся з 

татарами. Інші – що найменування походить від слова «коза», бо 

козаки були дуже прудкими. Турецькою мовою слово «козак» 

означає «волоцюга», «розбійник».  

 В українській історичній 

літературі вперше козаків і козаччину 

намагався описати видатний український 

історик і громадський діяч Антонович 

В.Б.
72

  Щодо походження поняття «козак» 

у своїй роботі «Коротка історія 

козаччини» він зазначав: «В історії 

України маємо довгий час – цілих дві 

сотні років – такий, задля якого зовсім 

бракує джерел. Тим то, щоб з‟ясувати родовід козаччини, вчені 

становили різні гіпотези, серед яких дуже трудно 

розібратися».
73

 

 Як визначається у більшості популярних джерел, що  

термін «козак» вперше згадується у Монгольській хроніці 1240 

                                                           
72Антонович Володимир Боніфатійович (1830-1908) – український історик, 

археолог, етнограф, член Російської Академії наук. 
73 Антонович В. Коротка історія козаччини: 3-тє видання / В. Антонович – 

Вінніпег: Давфін, 1971. –  С.9. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1830
https://uk.wikipedia.org/wiki/1908
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р.
74

 і походить з тюркських мов. Смислове значення цього 

терміну – «одинокий», «схильний до розбою, завоювання». 

Найпопулярніше визначення слова «козак» (множ. 

«козаки») означає сторож, вартовий, представник військового 

стану, воїн-найманець, той, що йде попереду.  

У сучасному розумінні козаками вважаються прості 

люди, справжні патріоти, які люблять свою країну, і під час 

війни надзвичайно сміливі, відважні, одчайдушні, не цінуючи 

свого життя готові відати його за Батьківщину.  

У степу на південно-східних рубежах Русі в кінці XII ст. 

виникають військові об'єднання з русів і половців, які 

формувались як спільна сила,  захищаючи 

кордони Київської Русі. У цьому 

середовищі народилося і слово «гетьман» 

(ватажок). А загони цих людей (козаків) 

стали силою, яка першою надавала 

відчайдушний опір монголо-татарським 

загарбникам.  

Як зазначає Антонович В.Б., 

«...коли число козаків розросло ся, вони 

почали обороняти вже не тільки свої 

оселї, але й уходи, куди вони ходили на 

промисли. Під назвою „уходів“ 

розуміють ся ті землі, що були приписані 

до Канівського, Черкаського і иньших 

старосте. До Канева, наприклад, були приписані ті землі, що 

займали полудневу частину Київщини, до Черкас мало не вся 

Полтавщина, Херсонщина, Катеринославщина. Найбільші 

обшари землі належали до Остра, Любеча, Київа і Черкас».
75

 

Іще однією версією, яка поширена серед науковців, що 

зазначає причини виникнення козацтва, були утиски з боку 

феодалів та міської верхівки Польсько-Литовської держави, які 

змушували до втеч сільських жителів і міської бідноти.  

                                                           
74 «Таємне (сокровенне) сказання» – найдавніший літературний пам'ятник 

монголів. Вважається, що воно було створене у 1240 році за правління Угедей-

хана. Оригінал не зберігся. 
75 Антонович В. Коротка історія козаччини: 3-тє видання / В. Антонович – 

Вінніпег: Давфін, 1971. –  С.21-22. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Вони засновували нові поселення – слободи, освоювали 

малозаселені землі і пустирі, називаючи себе козаками. 

Основними районами їхніх поселень стали Канів і Черкаси. На 

початку XIV ст. за дніпровськими порогами виникають невеликі 

козацькі укріплені містечка – січі.  

Походження слова «січ», як містечок чи поселень, 

більшістю дослідників визначається як місце висіки (просіки, 

вирубки) певної території, на якій розташовувалися поселення 

козаків. Козаки об'єднувалися у громади і всі важливі питання 

обговорювали та розв'язували на козацьких радах. Тут обирали 

козацьку старшину: отаманів, осавулів, суддів.  

Кожен козак мав право брати участь у радах, 

користуватися землею, ловити рибу, полювати. Вони вважали, 

що на освоєних землях, вже ніколи не з'являться державні 

службовці, не виникне кріпосна неволя.  

Але на початку XVI ст. королі 

своїми указами, а великі князі – 

грамотами починають роздавати землі, 

зайняті козаками, литовським та 

польським панам. Вони  отримували 

документи на "окраїнні" землі, будували 

там свої маєтки. Значна частина цих 

земель віддавалася з правом збирати з 

місцевого населення різні податки та 

обкладати його трудовими 

повинностями.  

Таким чином, через деякий час 

козаки знову опинилися в залежності від 

панів і шляхти. Значна частина з них 

знову втікала далі, на південь – до дніпровських порогів.  

Оскільки більшість утікачів оселялися в південних, 

степових районах придніпровських запорізьких земель, то на 

цих територіях згодом сформувалася спільність людей, 

своєрідний козацький лад. Тут на початку XVI ст.  

починається історія славного запорізького козацтва. 

У 1552 р. на острові Мала Хортиця козацький отаман 

Дмитро (Байда) Вишневецький
76

 створив військове формування 

                                                           
76 Вишневецький Дмитро «Байда» Іванович (помер 1563/1564) – шляхтич, 

волинський магнат, князь гербу Корибут. Козацький ватажок, гетьман. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1563
https://uk.wikipedia.org/wiki/1564
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82
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–  Запорізьку Січ, яка стала для українського народу могутньою 

опорою в боротьбі проти феодально-кріпосного й національного 

гноблення і турецько-татарської агресії. 

На Січі не було ні феодальної власності на землю, ні 

кріпацтва. Замість феодального примусу тут панував принцип 

найму. Управління здійснювалося шляхом самоврядування 

згідно з тими звичаями та традиціями, які формувалися на 

українських землях впродовж поколінь. На Запорізькій Січі  

керівництво здійснювалося козацькою радою, яка обирала 

гетьмана, отамана, осавулів, писаря, обозного та суддю.
 77

   

Січ поділялася на 38 куренів, а територіально – спочатку 

на п'ять, згодом на вісім паланок. 

Курінь на Запорозькій Січі мав два значення. Перше – це 

адміністративно-військова господарча одиниця, на які 

поділялося запорозьке козацтво. Друге – велика будівля, в якій 

мешкали запорожці, приписані до даного куреня. Очолював 

курінь отаман. Курені мали свої назви, за прізвиськом отамана 

або назвою місцевості: Батуринський, Брюховецький, 

Васюринський, Донський, Ведмедівський, Величківський, 

Вищестебліївський, ін. Кожний курінь мав своє господарство. 

Паланка – адміністративно-

територіальна одиниця 

Запорізької Січі.
78

 

Очолював паланку 

полковник 

(паланковий), та його 

помічник – осавул. У 

паланці була посада 

писаря. 

Кожний полковник мав 

                                                                                                                           
Урядник Королівства Польського (староста канівський і черкаський). Власник 

маєтків у містечку Вишнівець Крем'янецького повіту. Збудований 

ним замок на острові Мала Хортиця вважається прототипом Запорозької Січі. 
77Гетьман, отаман, осавул, писар, обозний – виборні службові особи 

Запорізької Січі та війська Запорізького. Деякі з них поділялися на генеральні 

та полкові. 
78 Слово паланка запозичене із турецької мови palanka «форт, редут», яке 

відповідно пов'язано з лат. phalanx та грец. θάλαγξ (фаланга – загін війська в 

зімкнутому строю) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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ознаку влади – пірнач,
79
який носив завжди за поясом. У кожної 

паланки була своя корогва (прапор)
80

 і печатка. 

Вищим органом козацького самоврядування були 

загальні або військові ради. Вони збиралися регулярно у точно 

визначені строки – 1 січня і 1 жовтня кожного року.  

На військових (загальних) радах вирішувалися всі 

найважливіші питання життя Запорізької Січі: оголошувалася 

війна або укладався мир, оголошувалися військові походи, 

обиралася козацька старшина, оголошувалась кара порушникам 

ізлочинцям, здійснювався перерозподіл земель між куренями.  

Крім загальних військових рад, у запорізьких козаків 

були ще й ради по куреням, які частіше називалися 

«сходками». Курінні сходки збиралися у разі потреби для 

вирішення дрібних справ, термінових питань, а також таємних 

справ.  

Були ще сходки по паланкам. Вони розглядали 

переважно дрібні господарські суперечки, оскільки населення 

паланок складалося з нежонатих козаків, які займалися 

господарством. Деякі великі паланки поділялися на коші.
81

 

Кош (кіш) очолював кошовий отаман. На Запорізькій 

Січі державна система сформувалася з військової організації, 

тому посади були як військовими одиницями, так і державними. 

Кошовий отаман, військовий 

суддя, військовий писар, військовий 

осавул, військовий обозний 

складали так звану військову 

старшину. Вони обиралися 

військовою радою строком на один 

рік.  

У число військової 

старшини інколи включалися 

курінні отамани. У мирний час 

військова старшина займалася 

адміністративними і судовими справами, а під час війни 

очолювала козаків, передаючи свої повноваження старшині.  

                                                           
79 Пірнач – вид холодної зброї, поширений у середньовічній Європі. 
80Коро гва, хору гва (від праслов'янського korggy – прапор) – вид прапора; 

полотнище довільної форми, на якому зображені герб та назва.  
81 Кош (кіш) – у запорізьких і донських козаків – синонім козачої громади. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80
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Кошовий отаман обирався на рік,  зосереджуючи у своїх 

руках вищу військову, адміністративну і судову владу.  По 

закінченню терміну обрання він звітував перед Військовий 

Радою.   

Жив кошовий отаман в окремому приміщенні (будинку) 

разом зі своїм кухарем. Символом влади кошового отамана була 

булава, яку він тримав у руці під час урочистих заходів та в 

бойовій обстановці.  

Військовий суддя був другим після отамана. Його 

основним обов'язком було вчинення суду над козаками за різні 

провини. За відсутності кошового отамана суддя виконував його 

обов'язки, регулював витрати коштів.  

Жив і харчувався суддя у своєму курені. Символами 

влади судді була печатка і тростина.  

 Військовий писар завідував канцелярією і вів всі 

письмові справи війська: посилав накази по куренях і Паланки, 

здійснював усі розрахунки, приймав укази і послання, що 

надходили на його ім'я. Від імені кошового отамана складав і 

підписував документи.  

Військовий писар очолював Січову канцелярію, був 

начальником усіх писарів різних паланок та в похідних 

командах. Посаду військового писаря займали високоосвічені 

люди, які знали іноземні мови та латинь. У 

зв'язку з цим, військовий писар рідко 

переобирався.  

Жив військовий писар в окремому 

приміщенні разом зі своєю канцелярією, до 

якої входили писарі різних рангів. Писар 

мав власного кухаря. Зовнішньою ознакою 

гідності військового писаря був каламар 

(чорнильниця),
82

 який він тримав за 

поясом, а перо, яким він писав 

демонстративно носив за правим вухом. 

Військовий осавул стежив за 

дотриманням козаками порядку в Січі, а під час військових дій у 

військових таборах стежив за виконанням рішень кошового 

отамана і військової ради, судових рішень, проводив дізнання 

                                                           
82 Каламар (лат. calamarius) – приладдя для зберігання чорнил (звідси інша 

назва – чорнильниця, в Україні особливого поширення набув у козацькі часи. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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щодо злочинів, які були вчинені на території Січі, заготовляв 

продовольство для війська на випадок війни, видавав хлібне і 

грошове забезпечення козакам, відав охороною кордонів та ін. 

При осавулі був довбиш – барабанщик, литаврник, який 

подавав відповідні сигнали на барабані (літаврі) – тривогу,  

загальний збір, ін. Він був присутній при виконанні судових 

вироків, йому доручали конвоювання злочинців, здійснення 

контролю за сплатою податей, боргів, ін. Символом влади 

військового осавула була тростина.  

Військовий обозний очолював артилерійську та 

фортифікаційну справу на Січі. Під час походу він або наказний 

обозний керували таборами військових возів. Займався обліком і 

комплектуванням війська, разом з військовим осавулом 

підтримував дисципліну і порядок на Січі. Помічником 

обозного був пушкар.  

Після запорізької військової старшини йшли курінні 

отамани. Посада курінного отамана також була виборною. 

Хто не був раніше на посаді курінного отамана, не міг 

бути обраним на більш високу посаду. Курінний отаман мав 

необмежену владу над козаками свого куреня. Без його дозволу 

ніхто не мав права відмикати курінну скарбницю, де зберігалися 

кошти куреня та особисті речі козаків. Коли курінний отаман 

тимчасово був відсутній, у господарських справах його заміщав 

курінний кухар. Під час походу призначався наказний курінний 

отаман, а обраний залишався в Січі.  

За військовою старшиною стояла старшина похідна і 

паланкова. У різні часи склад похідної та паланкової старшини 

була різною за чисельністю та посадами.  

Таким чином, структуру козацької старшини можна 

представити таким чином: 

Ранг 

старшини 

Основні посади 

Військова  

старшина 

Кошовий отаман, військовий суддя, військовий 

осавул, військовий писар та курінні отамани. 

Військові 

 служителі 

Підписар, булавничий (хранитель 

булави), хорунжий, бунчужний (хранитель 

бунчука), підосавул, довбиш, військовий 

пушкар,  гармаш, військовий товмач 

(перекладач), шафар (збирач податків) та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%96
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канцеляристи. 

Похідні та 

паланкові  

Полковник, сотник, 

писар, осавул, підписар та підосавул. 

До кінця XVI ст. у Січі вже було потужне військо з 

чіткою організацією. Очолював його гетьман. Основною 

військовою одиницею був полк із 500 мушкетів. Полк 

розподілявся на сотні, а ті, у свою чергу, на десятки. 

У своїх грамотах і листах вони іменували себе титулом 

"Військо Запорозьке". Основну його частину складала піхота. 

Військо мало гармати. Рядовий козак був озброєний мушкетом, 

пістолетом, шаблею, ножем, списом, іноді використовувалися 

лук і стріли.  

До кінця XVI ст. Військо Запорізьке нараховувало 

близько 15 тис. козаків. Січ мала також свій флот, який 

складався з великих човнів – чайок або байдаків. 

Військо Запорізьке мало свою печатку – герб із 

зображенням козака з рушницею на плечі, з шаблею та списом, 

застромленим у землю поруч із козаком.  

Січова корогва (прапор) була 

червоного (малинового) кольору: на 

лицьовому боці був зображений в білий колір 

св. Архангел Михаїл, а на зворотньому боці – 

білий хрест, оточений небесними світилами.   

Своєрідна за структурою система 

органів військово-адміністративної 

влади Запорізької Січі мала функції 

своєрідного державного утворення, 

схожого республіку з яскраво 

вираженими буржуазно-

демократичними рисами.  

Підвладна Речі Посполитій, 

Запорізька Січ далеко не завжди враховувала її волю.  

Наприкінці XVI ст. Січ починає відігравати помітну роль 

у міжнародних справах. Розглядаючи Військо Запорозьке як 

вагому політичну силу, Московська держава, Туреччина, Крим і 

інші держави встановлюють з Січчю постійні зв'язки. 

У запорозьких козаків існувала своєрідна судова 

система.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB
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Кошовий отаман вважався найвищою судовою 

інстанцією, оскільки він зосереджував у своїх руках вищу владу 

над усім військом. Суд кошового отамана спочатку виступав як 

суд першої інстанції у справах військової старшини і 

полковників паланок. В середині XVII ст. він перетворився у 

вищу апеляційну інстанцію. У найбільш складних справах як 

суд першої інстанції іноді виступав весь кіш. 

Основні функції щодо правосуддя покладалися на 

військового суддю. У своїй діяльності він керувався козацьким 

правом і традиціями. Військовий суддя розглядав кримінальні і 

цивільні справи. Найбільш складні справи він передавав 

кошовому отаману або військовій раді.  

Судові повноваження інших представників військової 

старшини були менш значимими і зводилися переважно до 

виконання окремих доручень. Військовий осавул виконував 

функції слідчого, стежив за виконанням судових рішень. 

Курінні отамани були суддями у власних куренях. Вони 

мали право розглядати справи свого куреня і навіть карати їх 

тілесно. Полковники паланок також виконували судові функції 

у межах своєї паланки.  

Таким чином, слід зазначити, що в організації 

козацького самоврядування, яке склалося в Запорізькій Січі, 

зароджувалися ознаки майбутньої української державності. 

Велику роль у процесі розвитку 

української державності відіграла 

діяльність гетьмана Богдана 

Хмельницького (1596-1657). 
83

  

Саме у цей період 

самоврядування набуло такого рівня, що 

дає змогу вважати його демократичним 

у повному розумінні цього слова, хоча 

особиста роль гетьмана поєднувала у 

собі і демократа і диктатора. Він мав 

право переглядати рішення будь-яких 

козацьких рад, відміняти рішення судів 

                                                           
83 Хмельницький Богдан (Зиновій-Богдан) Михайлович (нар. 27 грудня 1595 (6 

січня 1596) – помер 27 липня (6 серпня) 1657) – український військовий, 

політичний та державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, 

очільник Гетьманату (1648–1657). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1596_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1657_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1596
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1657
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1648
https://uk.wikipedia.org/wiki/1657
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усіх рівнів, вирішувати одноосібно будь-які питання.  

Політична влада перебувала в руках козацької старшини. 

Але гетьман здійснював керівництво військовими силами, 

очолював старшинську адміністрацію, визначав напрями 

внутрішньої політики, проводив переговори чи листування з 

урядами інших держав.  

Законодавчу владу Богдан Хмельницький реалізовував 

шляхом видання універсалів, наказів тощо. Він підписував ці 

документи, вживаючи епітети: «рукою власною», «Гетьман 

війська його королівської милості запорозького», «гетьман з 

військом його царського величності». 

Існували й інші варіанти, але суть не змінювалася. При 

підтримці старшин із залученням 

найманих полків гетьман придушував 

народні повстання. У його руках 

зосереджувалася практично 

необмежена влада, а сам Богдан 

Хмельницький називав себе 

«єдиновладцем і самодержцем 

руським...». 

Богдан Хмельницький визначив 

межі української етнічної території так: «Достаточно нам в 

Украине и Подолья и Волыни; теперь достаточно достатка в 

земле и княжестве своим по Львов, Холм и Галич».
84

  

Боротьба, яка розпочалася в середині XVII ст. на 

українських землях мала на меті звільнення українського народу 

з-під панування Речі 

Посполитої. 

Загальновідомо, 

що початку 

Національної революції 

1648-1676 рр. у 

свідомості частини 

старшини і рядового 

козацтва почала 

викристалізовуватися 

ідея політичної самобутності козацької спільноти. Але ідея 
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самостійності Русі, її незалежності від Польщі ще  раніше 

зароджувалася в учасників визвольної боротьби, у зв'язку з чим 

ще у 1630-х роках посилюється сепаратизм старшини, 

прагнення домогтися від уряду визнання створених владних 

структур та автономного статусу козацької України.  

Так, у 1630 році виникло повстання, керівники якого 

вимагали виведення з козацької території польських підрозділів, 

а Корсуньська козацька рада 1632 р. постановила не пускати 

«ляхів» в Лівобережну Україну. Вперше висувається ідея 

захисту своїх прав на певній території, що свідчило про намір 

створити власну козацьку республіку.  

Ось як про це пише видатний український політичний 

дяч, історик Михайло Грушевський
85

 у своїй багатотомній праці 

«Історія України-Руси
»
: «...На гірше пішло, як вмер Хмєлєцкий,

86
 

а натомість з шведської війни вернув ся знову на Україну 

завзятий ворог козаків Конєцпольский,
87

 і з ним незаплачене 

польське військо (з кінцем 1629 р.).  

Поляків розкватировано на Україні, на великім просторі 

(говорили, що Конєцпольский умисно їх роскидав, аби не вчинили 

бунту), і сї польські вояки сильно докучали козакам і всякій 

иньшій українській людности. Се викликало серед неї 

супротивлен-ня і бунти, а тим часом Конєцпольский домагав 

ся, аби у всім сповняли ся куруківські постанови і кождий 

непослух зараз збирався «кровю хлопською гасити. 

....Така дрібна війна зайняла цілий місяць квітень. 

Козаки за сей час зібрали ся під Переяслав, приготовили ся до 

війни, заставили Дніпровий беріг своїми заставами».
88

 

Але тільки з початком Національної революції 

розпочався якісно новий етап у розвитку державної ідеї.  
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Речі Посполитої. 
87 Конецпольський Станіслав (1592-1646) – шляхтич польський і магнат Речі 
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Переговори гетьмана Богдана Хмельницького з послами 

гетьмана Миколи Потоцького у березні 1648 р. засвідчили 

наміри повсталих козаків домагатися не тільки встановлення 

прав і вольностей, але й виведення з Лівобережжя та інших 

запорізьких земель польського війська, скасування управління 

Речі Посполитої, надання козакам дозволу на відносини з 

зарубіжними володарями.  

Здобуті у травні 1648 року перемоги на Жовтих Водах і 

під Корсунем дозволили Б. Хмельницькому радикалізувати 

політичну програму. Тепер вона передбачала, крім відновлення 

«давніх вольностей», ліквідацію на території козацької України 

польських органів влади і адміністративно-територіального 

поділу та перетворення даної території у окрему державу, 

очолювану гетьманом.  

Уперше в ході Визвольної війни територія незалежної 

України була оформлена Зборівським договором 1649 р.
89

  

У відповідності з цією угодою територія вільної України 

обіймала три воєводства: Київське, Брацлавське та Чернігівське. 

Отже, звільнена територія мала свій адміністративно-

територіальний поділ, що мав полково-сотенну структуру.  

Починаючи з літа 1648 р. полки та сотні як територіальні 

одиниці включають в себе все населення, яке проживало в їх 

межах, і на нього поширюється влада полкових та сотенних 

урядів. У 1654 р. звільнена територія охоплювала Лівобережжя, 

Правобережжя і значну частину земель на Півдні – майже 200 

тис. кв. км. 

Отже, як стверджує Музиченко П.П., з 1649 р. до 

моменту укладення українсько-московського договору 1654 р. 

Україна була незалежною державою, що мала свою державно  

організовану територію.
90

   

На визволеній території були ліквідовані органи влади 

Речі Посполитої. Замість воєводств і повітів створені полки і 

сотні. Виникло нове правління – старшинський уряд: військова 

                                                           
89 Зборівський договір 8 серпня 1649 р. – угода, укладена між королем Речі 

Посполитої Яном ІІ Казимиром і Військом Запорозьким на чолі 

з гетьманом Богданом Хмельницьким.  
90 Музиченко П. П. Історія держави і права України: Навч. посібник / П.П. 

Музиченко. – К.: Знання, 2006. – С.173-175. 
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рада, рада генеральної старшини, полкова і сотенна 

адміністрація, курені і городові отамани.  

Магістрати і ратуші здобули право самоврядування. 

Вищим органом влади за традицією вважалася військова 

(генеральна) рада, яка вирішувала політичні, військові і 

господарські справи. Відбувалися пошуки нових форм і методів 

господарювання.  

Події тих часів мали значний вплив на подальший 

соціально-економічний розвиток краю.  

У історичних джерелах XVIII 

ст. наводяться характерні приклади 

посилання українських чиновників 

всіх рангів на «нові звичаї», 

засновані Богданом Хмельницьким, 

які він виклав у 119 універсалах, із 

котрих 68 були створені в роки 

Визвольної війни. У оригіналі 

збереглося 53 документа.
91

  

Була введена власна монета. 

З визволенням України від польсько-

шляхетської влади та створенням самостійної держави її 

фінансова політика набула суверенного характеру. Якщо у 1648 

р. всі податки в українських землях прямували до казни Речі 

Посполитої, то відтепер – у скарбницю (казну) Війська 

Запорізького.  

Податками і скарбницею завідував генеральний 

підскарбий, який входив до Генерального уряду.  Збройні сили 

України виступали як самостійні. Складалися вони з 

представників різних соціальних верств населення.  

Після 1654 р. козацьке військо було автономною 

частиною російської армії. Богдан Хмельницький прагнув 

створити мобільну регулярну найману армію на зразок тих, що 

існували в більшості тогочасних європейських країн. І він 

добився цього.   

Українська козацька держава здобула широке 

міжнародне визнання. Гетьман налагодив зв'язки з 

представниками Росії, Криму, Туреччині, Трансильванії, 
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Молдови. Згодом, уряд Богдана Хмельницького визнали 

Венеція, Валахія, Швеція та інші країни, незважаючи на 

дипломатичну протидію шляхетської Польщі та її союзників.  

Виборність органів публічної влади, роль колегіальних 

установ дають можливість стверджувати, що основою 

Української держави була республіканська форма правління.  

Видатний український громадсько-політичний діяч 

Драгоманов М. 
92

 у своїй історичній розвідці «Про українських 

козаків, татар та турків» писав, що устрій Української держави 

1648-1654 pp. був більше схожий на устрій вільних держав 

європейських, так званих конституційних.
93

 

Політичну організацію, що склалася на території 

України, сучасники вважали Українським козацьким державою.  

Його називали також Військом Запорізьким, Хмельниччиною, 

Гетьманщиною. Слід зазначити, що українська державність у 

середині XVII ст. існувала вже у завершеному вигляді.  

Але оточена з усіх боків ворогами, які тільки й прагнули 

дестабілізувати становище, щоб захопити нову державу, Україна 

могла втримати свою державність лише за умови внутрішньої 

єдності, солідарності, взаємної довіри в суспільстві. 

У XVIII ст. соціально-економічне становище козацтва 

погіршилося. Все більш обтяжливо для козаків став обов'язок 

власними коштами брати участь у частих війнах царської Росії. 

До того ж їх змушували будувати фортифікаційні споруди, 

шляхи, канали, осушувати болота на півночі Росії.  

Тривала відсутність козаків удома позбавляла їх можливості 

займатися господарством.  

У результаті занепаду козацтва, його чисельність у 1730 

р., порівняно з 1650 р., зменшилася більше, ніж удвічі. 

Одночасно відбувалося подальше розшарування козацтва, 

змінювалася його ієрархічна структура.  
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http://litopys.org.ua/drag/drag07.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/1841
https://uk.wikipedia.org/wiki/1895
http://litopys.org.ua/drag/drag07.htm
http://litopys.org.ua/drag/drag07.htm
http://litopys.org.ua/drag/drag07.htm
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У 1735 р., згідно указу царського уряду, реєстровці 

(козаки, що були у реєстрі) були розділені на дві категорії: 

виборних (більш заможних) і підпомічників (бідних). Основним 

призначенням виборних козаків було участь у військових 

походах. Підпомічники, у звя’зку з тим, що вони не могли 

купити собі військове спорядження, повинні були служити 

заможним, працювати в їхніх господарствах. На них 

покладалися такі ж повинності, як і на селян. 

Існувала ще одна група козаків, яку складали зубожілі, 

безземельні козаки – підсусідки
94
. Вони жили і працювали в 

господарствах виборних козаків і підпомічників, котрі їх 

одягали та годували. Закон надавав їм право вільно 

пересуватися в пошуках кращих умов життя та взагалі 

переходити до заможного прошарку, якщо вони заводили власне 

господарство.  

Але це не рятувало козацтво від занепаду. У Реєстрі 60-х  

років XVIII ст. значилося близько 176 тис. виборних козаків і 

близько 200 тис. підпомічників. Однак, боєздатними з них були 

лише 10 тис. До кінця століття кількість збіднілих козаків 

знизилася до рівня державних селян які користувалися казенною 

землею і були феодально залежні від держави, вважаючись 

особисто вільними.
 95

 

Зникнення потреби в традиційній охороні кордонів, 

економічні труднощі, відсталість у військовій справі призвели 

до того, що козацтво в Україні фактично перестало існувати.   

Однією з найтрагічніших подій в історії України стало 

фізичне зруйнування російськими військами славнозвісної 

Запорозької Січі. 

У квітні 1775 р. Григорій Потьомкін
96

 виступив на 

засіданні уряду з проектом її ліквідації, а вже в червні царські 

                                                           
94 Підсусідки – так називали зубожілих козаків і селян, котрі не мали не лише 

власної землі, а і власної хати, жили по чужих дворах (підсусідували), 

відпрацьовуючи за це в господарів двору, тобто, були наймитами. 
95  Васильчук Г. М., Ликова В. В. Чисельність державних селян Південної 

України в першій половині ХІХ ст.: Джерелознавчий аспект / Наукові праці 

історичного факультету Запорізького національного університету, вип. XXIX. 

– Запоріжжя, 2010. – С.272-277. 
96 Потьомкін Григорій Олександрович (1739-1791) – російський державний і 

військовий діяч, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь. Великий Гетьман 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1739
https://uk.wikipedia.org/wiki/1791
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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війська на чолі з генералом Петром Текелієм, що поверталися з 

турецького фронту, обложили Січ. Не маючи сил боронитися, 

кошовий отаман Петро Калнишевський змушений був здати 

фортецю без бою. Разом зі старшиною його було заарештовано і 

на довічно заслано до Соловецького монастиря. Запорозьке 

військо було оголошене розпущеним. 

14 серпня 1775 р. за указом російської імператриці 

Катерини II була остаточно скасована Запорозька Січ. Частина 

козаків пішла на Дунай під владу турецького султана і створена 

Задунайську Січ.  

У Росії, в умовах війни з Туреччиною, Олександр 

Суворов у 1787-1788 рр. із козаків колишньої Січі та їхніх 

нащадків створив «Військо вірних Запорожців». У 1790 році 

воно було перетворене в Чорноморське козацьке військо, а 

потім отримало територію лівобережної Кубані.  

Однак, є думка, що ліквідація українського козацтва 

була задумана ще раніше, у зв’язку з тим, що цариця Катерина ІІ 

уподобала гусарів – легку кавалерію, що походили з 

європейських країн і представляли собою певну дворянську 

ідеологію, що увійшла в російський менталітет і культуру. 

Ще у 1765 р. після ліквідації українського Слобідського 

козачого війська було утворено п'ять поселенських гусарських 

полків із колишніх слобідських полків: Охтирський, Ізюмський, 

Сумський, Острогозький та Харківський.  

Ось як описує перетворення козаків у гусар український 

письменник Г.Ф. Квітка-Основ'яненко
97

:  

«Таких бравых молодцов зачем оставлять казаками? 

Переименовали и переодели их в гусары... Одно и то же – одна 

удаль, одна думка: бить неверных без пощады, своих не 

выдавать и в случае нужды, неравного боя с неприятелем 

помогать соседям по домашней жизни... В походе веселы, 

куражны, исправны, храбры, неприятеля гонят. Домой идут 

веселы, иначе – всем довольны, хозяйство их процветает, с 

девчатами женихаются и, как по походам намоскалились, то 

слабеньких и одурачивают. Девчатам прибавилось забот: все 

                                                                                                                           
Катеринославських та Чорноморських козацьких військ, прозваний 

козаками «Гриць Нечеса» за розкішні кудрі на голові. 
97 Квітка, Григорий Федорович (псевдонім – Основ’яненко (1778-1843) –

український письменник. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843
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песни были про казаченьков, а теперь те же молодцы, да 

перевернуты в гусары, – не ладятся песни, давай сочинять 

новые. Скоро и много явилось новых; вот сколько помню: 

Гусар коня напував, 

Дзюба воду брала, 

Він її поцілував, 

Вона й заплакала...» 

Після зруйнування Запорізької Січі частина козацтва розійшлася 

по Україні і взялася за хліборобство, а деякі пішли на службу до 

гусарських полків.  

Під час другої Турецької війни (1787-1791 pp.) вони 

ввійшли до складу Кубанського війська, яке 

організував князь Потьомкін. 

Але близько 7 тисяч козаків дісталася човнами на береги 

Чорного моря до Хаджибея та Очакова. Вони послали делегацію 

до Туреччини з проханням, щоб султан прийняв їх під свою 

опіку й дозволив поселитися на турецькій землі.  

Козаки, які ще вчора були на службі цариці Катерини II 

й допомагали Росії завоювати від турків Крим, сьогодні просили 

у турків захисту. 

У 1778 р. султан формально прийняв цих козаків під 

свою владу і дозволив їм заснувати Нову Січ на Дунаї. І так 

створилася Нова Січ на кшталт Запорозької. Пізніше кількість 

задунайського козацтва збільшувалася тими козаками, які 

втікали за Дунай. 

Російський уряд був дуже невдоволений із того, що за 

Дунаєм постала нова Січ, що притягала до себе втікачів від 

панщини.  

Під час другої Російсько-турецької війни у 1787 р. 

Катерина II зверталася із закликом до «задунайців», щоб вони 

повернулися та взяли участь у війні проти турків, за що вона 

дасть їм амністію і дозволить організувати своє життя на таких 

самих правах, як дістали козаки чорноморці. Але запорожці на 

це не пішли.  

У часи російсько-турецької війни, що розпочалася у 

грудні 1806 р. головнокомандуючий російськими військами І. 

Міхельсон звернувся до задунайців із закликом повертатися на 

батьківщину й усі їхні провини будуть їм прощені. На заклик 

відгукнулося близько 1000 задунайських запорожців, Які 

http://histua.com/istoriya-ukraini/ukrainski-zemli-v-dobu-kozactva/kozactvo
http://histua.com/slovnik/v/vijna
http://histua.com/slovnik/k/knyaz
http://histua.com/slovnik/x/xadzh
http://histua.com/personi/k/katerina-2-oleksvna
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повернулися на Україну. Із них було сворене Усть-Дунайське 

Буджацьке військо. Перед російсько-турецькою війною 1828 р. 

російський уряд знову повів серед цих запорожців агітацію за 

повернення в Україну.  

У 1828 році задунайські козаки перейшли на бік 

російської армії і були помилувані особисто Миколою I-м. Із 

них було створене Азовське козацьке військо. 

Відколи козаки опанували простори нижче Дніпрових 

порогів, так званий Низ або Запоріжжя, де починає формуватися 

незалежний соціальний стан, непідвладний державному устрою 

Литви та Польщі, починається новий етап козацтва. 
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Про міфи українського народу 

Етнічна релігія населення України має 

багатотисячолітню історію. Виникла вона ще задовго до 

християнства за доби пізнього мезоліту (середнього кам’яного 

віку) – за 7 тисяч років до Різва Христового.
98

 

Існує декілька наукових версій щодо періодизації 

розвитку язичництва в Україні. На наш погляд, найбільш 

прийнятливою з точки зору логічності та автентичності можна 

розглядати думку української професорки Г.Лозко, яка 

характеризує ці періоди як великі епохи в житті й світогляді 

автохтонного населення
99

 території України: 

1. Ера до Сварога, яка мала два етапи (допотопний і 

післяпотопный) – кам'яний вік з груповим або нестійким парним 

шлюбом (протонеолит і неоліт). Оскільки предками народу 

вважаються етноси, які заселяли його етнічну територію з 

давніх часів, то для України це – трипільці, арійці і скіфи. 

2. Ера Сварога. Утвердження віку металу та моногамної 

сім'ї, мідний вік. 

3. Доба Дажбога – сина Сварога, що збігається з 

виникненням держави, епоха бронзи. 

4. Ера Перуна – залізний вік, 

поступова втрата етнічних знань, 

наступ інтернаціональних релігій. 

5. Повернення до Сварога – 

післязалізне століття, епоха Водолія.
 100

 

Головним Богом над усіма 

Богами і творцем світу слов'яни завжди 

вважали Рода. За уявленнями наших 

пращурів, він живе у найвищому небі, 

що зветься Сварзі, їздить на хмарах і 

творить життя. 

Головними жіночіми 

божествами були Рожаниці, що 

                                                           
98 Мезоліт (грец. μέζορ – середній і грец. λίθορ – камінь), Середня кам'яна 

доба (епоха кам’яної доби – 12000-7000 рр. до Різва Христового), що була 

перехідною між палеолітом і неолітом.  
99 «Автохони» – синоніми слів «аборигени», «корінний народ», «тубільці».  
100 Лозко Г.С. Українське народознавство – 4-те видання доповнене / Г. С. 

Лозко –  Харків: Видавництво «Див», 2010. – 472 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
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народжували дітей і опікувалися ними.  

Рода вшановують на другий день зимового сонцестояння 

(це випадає на 22–23 грудня).  

Род тотожний із Богом Отцем – Сварогом, який оберігає 

український народ. Від Сварога – Бога світла і небесного вогню, 

походять інші Боги – його сини Сварожичі. 

Сварог. Культ Сварога 

зародився на межі Бронзового і 

Залізного віків. Його знали  кіммерійці 

й скіфи-орачі.  

За думкою Г.Лозко в Україні 

поширені назви з коренем «свар» на 

значній території: давнє городище 

Саварка, Сва-роме на Київщині, село 

Саварка на Росі, село Сваричів на 

івано-франківщині тощо. Є подібні 

назви і в сусідніх країнах: Сварха і 

Сва-равіс – у Прибалтиці; Сварехова 

гора – на Балканах; Сваров – у Чехії; Свар-чец, Сваречев, 

Сварине, Сварове – у Польщі.  

Ім'я Сварог походить зі санскритського 

(давньоарійського) кореня «свар», що означає голос, звук, нота, 

від яких походять слова зі значенням: звучати, співати, сяяти, 

блищати, сварити, а також Сонце, сонячне сяйво, небо. Іноді 

його називають Зварог, від чого походить назва свята. 

Cвастика – походить від слова «свастя, сварга», 

повязаних із Сварогом – це символ обертання навколо 

нерухомого центру. Обертання, з якого виникає життя.  

Ще трипільці вважали свастику найсильнішим оберегом 

і розмальовували нею свою кераміку. Пізніше вона вишивалася 

на чоловічих і жіночих сорочках, свастям прикрашали 

українські вишивки. 

Селяни також вірили, що знак свастики приносить 

щастя. Якщо її намалювати понад дверима, то вона відганятиме 

злих духів. 

Зображення свастики зустрічається на ремінцях, брошах, 

кераміці, яку археологи знаходять по всій Україні. 

Як символ Божої Величі, сварги були намальовані на 

стінах церков, декораціях ікон, частках священицького одягу і 
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навіть стали часткою архітектурних декорацій, як на 

чернігівській церкві ХІІ ст. Одна з найдавніших церков України 

– Софійський Собор у Києві, побудований у ХІ ст., має вівтар 

прикрашений свастичною мозаїкою, що чергується з головною 

темою хреста. 

У ХХ ст. символ свастики 

отримав негативне значення у зв'язку з 

використанням його нацистами, які з 

серпня 1920 р. почали 

використовувати свастику на 

прапорах, нарукавних пов'язках.  

Сьогодні у більшості людей 

свастика асоціюється, насамперед, з 

війною. Первинне і основне її значення 

забулося людьми і загубилося в історії.  

Але на сучасній українській 

вишивці на на писанкових розписах 

елементи цього символу широко використовуються і мають за 

думкою багатьох людей оберегову функцію.  

Перун. Володар блискавок і грому, покровитель воїнів. 

Він тотожний грецькому Зевсові, 

частково римському Юпітерові, 

скандинавському Одину. Перун оберігає 

воїнів на війні, завідує громом і 

блискавкою. 

В українській релігії Перун має 

божественно-природне походження і 

означає енергетичну силу неба, яку 

Сварог дає людям для посилення їхньої 

життєдіяльності. Слово перун існує в 

українських діалектах як синонім 

блискавки і грому.  

Перун залишив на слов'янських 

землях чимало географічних назв: Перунова рінь (на Дніпрі), 

села Перунове і Піорунове, урочище Перуни (на Черкащині). 

Лишилося навіть прізвище Перун. У Болгарії є чоловіче ім'я 

Перун, жіноче – Перуніка. 

Існують міфи про те, що Світ з’явився завдяки 

Перуновій блискавці, яка пронизала всесвіт і створила землю. 



Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-65- 

 

Світовид. Світовид (Святовит, Свентовит) – Бог неба, 

небесного світла, найвищої святості. Світовид – бог минулого, 

сучасного і майбутнього, якому 

доручено пильнувати, щоб на землі, в 

небі і в підземнім царстві священно 

здійснювалися закони добра світла 

Дажбожого. 

Зображали Світовида у вигляді 

чотиригранного стовпа, орієнтованого 

чітко на чотири сторони світу. Він має 

вгорі чотири обличчя (два чоловічих і 

два жіночих) під однією шапкою. Це 

дозволяє припустити, що Світовид 

відає всіма чотирма сторонами білого 

світу. 

Світовид завжди у золотому шоломі із сімома мечами, а 

восьмий у руці, виїжджає на білому коні воювати з темними зла 

в години ночі. Для демонів ночі він божество жаху, для людей – 

бог перемоги світла над темрявою. Коли зло напосяде темною 

хмарою з усіх сторін, то Світовид дістає 

золотосяйний ріг і сурмить зорю, 

закликаючи богів світлого дня. Вдень 

Світовид стає невидимим, відпочиває, 

готується до нових поєдинків. 

Дажбог. Походить відслів "дай" і 

Бог – близьке до "багатство", тобто 

дослівно Дажбог – "податель" добра, 

багатства. У південних слов'ян він має 

назву Дабог, Дайбог. В українській мові 

безліч висловів, типу: «Ой дай. Боже» 

або «Дай, Боже», які багато вчених 

вважають первісним язичницьким "Ой, 

Дажбоже!" 

У філософському розумінні Дажбог – той, що дає буття: 

дух і матерію, які є близнятами. Дажбог є Богом земного 

достатку, що символізується врожаєм жита і пшениці. Тому 

деякий час серед дослідників була поширена думка щодо 

Дажбога (Даждьбога) як Бога дощу. Але за своїм значенням і 

сонце, і дощ рівною мірою впливають на врожай, в українській 
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міфології тільки поєднання двох начал – небесного вогню і 

небесної вологи – дарують життєдайні плоди і злаки. 

Символом Дажбога пізніше стала також квітка 

соняшнику, яка реагує на рух сонця по небосхилу, повертаючи 

за ним свою голівку. 

Стрибог. У "Слові о 

полку Ігоревім" Стрибог 

згадується як Бог-

родоначальник усіх вітрів. Це 

один із найстародавніших 

Богів у трипільців, етрусків, 

римлян. В останніх він 

вважався Богом-винищувачем, Богом війни, жорстокої битви і 

був відомий під іменем Сатурна. Назва цього небесного грізного 

Бога, як вважають, походить від слова страта (стріті – 

знищувати). Його стріли летять за вітром, тому й Божество 

уособлює силу вітру. 

Він є творцем музичних мелодій. Адже саме "подих 

вітру" – дихання, дмухання у найпростіші музичні інструменти 

(сопілки, дудки, ріжки) – створює музику. 

Велес (Волос). Це один 

із найстаріших богів, що 

вважається богом достатку. У 

Літописі Велес зветься «скотьїм 

богом», тобто опікуном 

домашніх тварин. А якщо 

вважати, що худоба (скот) у 

давнину вважалися символом 

заможності, то  Велес – бог 

багатства і достатку. Окрім того, Велес – опікун купецтва, 

торгівлі.  

Відомий російський дослідник ХІХ ст. Афанасьев 

О.М.
101

 стверджував, що Велеса слід вважати не тільки як про 

охоронцем череди худоби на землі, а й як про пастуха небесної 

отари хмар. Боян у «Слові о полку Ігоревім» названий 

                                                           
101 Афанасьєв Олександр Миколайович (1826-1871) – російський історик і 

літературознавець, дослідник фольклору. 
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«велесовим внуком». Це вказує на те, що Велес був ще й богом 

поезії та музики, тобто покровителем мистецтва. 

Мокоша. Мокоша – богиня милосердя, жіночої 

працелюбності та майстерності, а також 

богиня родючості та животворчої 

жіночої сили. Заступниця вагітних та 

породілей. богиня прядіння, ткацтва і 

ремесел. У «Повісті минулих літ» 

Мокоша замикає список, який 

починається з Перуна.  

Богиня Мокоша – 

покровителька пологів і заступниця 

породіль. Богиню Мокошу вшановують 

у п’ятницю. Свята П’ятниця – 

покровителька шлюбу та хранителька 

роду. Цей день дуже поважає Дажбог-сонце і завжди дарує йому 

своє світло.  

У році є дванадцять п’ятниць, які в народі називають 

«дванадесятницями» богині Мокоші. 

Грішні жінки мають у святу п’ятницю прясти, ткати, 

вишивати, тіпати коноплі, прати і золити плаття. У 

дванадесятницю забороняється купати дітей, навіть 

розчісуватись, а чоловікам виходити з плугом у поле, щоб бува 

не запилити богиню. Мокоша жорстока до невіруючих та 

милосердна і добра до тих людей, хто молиться, слухняно 

виконує її веління.  

На свято Рожаниць, котре припадає на 9 вересня, 

бездітні матері звертаються до Мокоші, аби вона молила 

Господа-Бога посприяти обзавестися немовлятами. Після 

ритуалу-моління жінки запрошували до своїх осель на обід 

бідних людей, «щоб молилися великій матері за їхніх дітей». 

Дана. Слов'янська богиня 

води – втілення жіночого першо-

початку життя. Слово «дана» в скіфо-

сарматський період перестало бути 

ім'ям Богині, а стало позначати 

просто річку. Таке ж значення має й 

слово дон ("вода", "ріка"); Донець, 

Дністер, Дніпро або Дунай – назви 
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річок, оспіваних у багатьох слов'янських поезіях та піснях. 

Богині, тотожні українській Дані, існували у багатьох 

слов'янських народів: Дуна, Дойна, Діана. На думку 

українського дослідника Знойка О.П. до цієї ж когорти 

належить Ма-Донна, тобто "мати-вода", а також Тана (Дана).
102

 

Російський археолог, дослідник слов'янської культури та історії 

Стародавньої Русі Рибаков Б.О. стверджує, що Мокоша є 

спадкоємицею найдавнішого хліборобського культу «матері 

врожаю», пов'язаного, насамперед, з водою – Даною.
103

 

Лада – богиня світової гармонії, 

богиня Всесвіту, краси і любові. Велика 

мати всього сущого. 

Богиня Лада принесла світові 

живу воду, прийшовши до людей по 

Веселці з немовлям на голові, з 

пшеничним колосом та квітами. В руці 

вона тримала червоне яблуко з 

виноградною ягодою.  

З того доісторичного часу 

велике свято Лади завжди настає тоді, 

коли починають танути сніги, триває в 

пору весняних робіт і завершується 

днем Купала. Особливо вшановували Ладу 22 квітня в день, 

який ще називають Красна Гора. Продовжується свято і 23 

квітня в так званий Лельник-день. На Ладу і Лелю водять 

хороводи і співають пісні, які називаються «ладовиці», щоб був 

лад у душі. Це насамперед дівоче свято. Дівчата перед весіллям, 

щоб шлюб був щасливий, задобрюють Ладу, богиню шлюбу, 

жертвою у вигляді білого півня. 

Лель (Лелья, Лельо, Любич) – слов'янський Бог. Є 

сином Лади і братом Лелі. Лель – бог кохання і шлюбів.  

Лель – веселий і легковажний бог любовної пристрасті у 

слов'ян. Традиційно зображувався як золотоволосий молодець, 

нерідко з крилами за спиною або среброволосый пастушок, який 

грає на сопілці. Символом Леля є лелека, назва якого 

                                                           
102 Знойко О.П.  Міфи Київської землі та події стародавні. Наук.-попул. ст., 

розвідки: Для ст. шк. в. / Передм. В.Р. Коломійця. – К.: Молодь, 1989. – 304 с.  
103 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Рыбаков Б. А. –  М.: Наука, 1994. 

– С.242-243. 

http://svit.in.ua/kny/znojko.rar
http://svit.in.ua/kny/znojko.rar
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давньослов'янською звучить як Лелека, а також жайворонки і 

журавлі.  

У багатьох легендах Лель 

постає у вигляді пастушка з 

русявим волоссям. Одна з них 

присвячена чарівній сопілці, яка з 

тих пір вважається музичним 

інструментом пастухів.  

Згідно з переказами, 

пастушок Лель володів чарівною сопілкою і так любив грати на 

ній, що не помічав нічого навколо. В нього була закохана 

дівчина Светана, яка вирішила заховати інструмент, щоб 

звернути на себе увагу коханої. Але Лель не зміг змиритися з 

втратою і помер від горя.  

З тих пір пастухи грають на сопілках сумні пісні, 

закликаючи юнаків і дівчат любити один одного і бути 

щасливими. 

Морена (Мара) – богиня темної 

ночі, страшних сновидінь, привидів, 

хвороб (мору), смерті.  

У слов'ян зустрічаються також і її 

інші імена: Марена, Морена, Моржана. У 

західних слов'ян Вона іменується 

Маржана чи Марцана. Це ім'я Мари 

родинно таким словам, як: «мор», 

«морок», «марево», «примара», «хмара», 

«мерзнути»,«смерть». 

За легендою Мара – 

донька Чорнобога – сіє на землі чвари, 

брехні, недуги, вночі ходить з головою 

під пахвою попід людськими оселями й вигукує імена 

господарів – хто відгукнеться, той вмирає. Любить душити 

сплячих та смоктати їхню кров. Разом зі Змієм породила 13 

доньок-хвороб, яких пустила по світу (Вогневицю, Глуханю, 

Коркушу, Лякливицю, Лінь, Ломоту, Лідницю, Кікімору, 

Жовтяницю, Гризачку, Очницю, Трясовицю, Черевуху). 

Богиня смерті грала дуже важливу роль у світогляді 

давніх слов'ян, святах і ритуалах. Смерть кожного з людей – 

сумна подія. Куди важливіше початок смерті в природі: наступ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%B9
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нічної темряви і прихід зими. Морена і була уособленням цього 

загального вмирання. Але незворотною така загибель бути не 

могла, адже на зміну темряві ночі завжди приходить світло дня, 

а холодну зиму проганяє весняне тепло. Морена, сама, будучи 

втіленням смерті, уникнути такого була не в силах. 

Берегиня (оберега) – найстаровинніша богиня добра і 

захисту людини від усілякого зла. На думку академіка Б. 

Рибакова,
104

 культ Берегині започаткувався в первісні часи, коли 

«люди приносили жертви «упирям і 

берегиням». Це можна перевести на мову 

науки як дуалістичний анімізм, 

задобрювання упирів і подяка  

берегиням».
105

 

З часом, згідно з еволюцією 

релігійних уявлень, Берегиня стає 

«хатньою» богинею, захищаючи оселю, 

всю родину, надто – малих дітей від 

хвороб, лютого звіра, смерті тощо. 

Берегиня береже та охороняє все живе.   

Серед людей її прояв визначається 

через жіноче начало. Саме жінка є істинною Берегинею і лежить 

на її плечах ведення домашнього господарства, народження 

виховання дітей, турбота про своїх близьких. Берегиня охороняє 

домашнє вогнище, є уособленням родинного щастя. 

Зображалася (вишивалася) на білих рушниках, що 

вивішувалися над вікнами й дверима і, за наївними уявленнями, 

мали захищати домівку від чорних сил. Схематичний образ 

Берегині вишивався на одягові, вирізьблювався на дереві (на 

віконницях, дверях, ганках і т. п.).  

Невеликі зображення Берегині (глиняні чи мідні 

обереги) українці носили на грудях. Традиційний малюнок 

Берегині – символічна постать жінки з застережливо піднятими 

руками. 

Ярило – символ світлих помислів, чистого серця і 

нашого світила. Завдяки енергії тепла і світла, що дає нам усім 

                                                           
104 Рибаков Борис Олександрович (1908-2001) – російський археолог і історик, 

академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці. 
105 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А.Рыбаков – М.: Наука, 1994. –  

С.598-599. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1908
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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Ярило-Сонце, і можлива саме життя на землі. Тому потрібно 

завжди про це пам'ятати, і слати Йому свою любов і подяку. 

Зображувався молодим, у білій полотняній одежі, на 

білому коні, босим. На голові – вінок квітів як символ вічності й 

неба. У лівій руці – пучечок 

житніх колосочків – знак життя і 

щастя, доброго врожаю і 

благополучності, у правиці – 

мертва чоловіча голова – 

нагадування про те, що кожного 

чекає смерть, а тому треба 

жити яро. 

Культ Ярила був 

поширений 

на Русі дохристиянського часу, однак, він перейшов і в 

християнську традицію як пережиток язичницьких часів. 

У слов’янській міфології існуює ще безліч богів та 

символічних образів, які ототожнювалися з повелителями 

різних проявів природи і людського життя. Люди поклонялися 

їм, сподваючись на їхню підтримку. 

 

Українські міфологічні духи, істоти 

та демони  

Українська культура своєрідна і багата на різноманітні 

демонологічні персонажі.  

У тому, що демонів існує безліч, ніхто не сумнівається. 

Однак, починаючи з перших століть християнства, богослови і 

демонологи намагалися вирахувати точну кількість пекельних 

духів. У міфології з’явився напрям – демонологія – як 

сукупність переказів про живу й неживу природу на основі 

фантастичних уявлень людини про навколишній світ та істот, 

що керують ним. 

Відомий грецький оратор Максим Тирський
106

 у ІІ-му 

столітті називає цифру в 30 000 демонів. Однак, подальші 

сторіччя збільшили число нечисті до неймовірних розмірів.  

Іспанський теолог раннього Відродження Альфонс де 

Спіна
107

 у 1459 р., посилаючись на те, що від Бога відпала рівно 

                                                           
106 Максим Тирський (ст.-грец. Μάξιμορ Τύπιορ; II століття) – грецький ритор і 

філософ-платонік. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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третина небесних янголів, назвавши кількість демонів – 133 306 

608.  

Голандський окультист Йоган Вієр
108

 стверджував, що в 

пеклі живуть 7 405 926 демонів, керованих 72 князями. Демони 

формують 1111 загонів по 6666 у кожному.  

Популярною стала теза з соціальних мереж, що всіх 

перевершили лютеранські богослови, які назвали фантастичну 

цифру – 2 665 866 746 664 демонів. Правда, походження цієї 

цифри невідоме. 

Українська думка про демонів (демонологія) – це 

сукупність міфічних уявлень народу, яка спирається на віру в 

злих духів (демонів), що існують в історії української нації. 

За думкою більшості дослідників, що переймаються  

демонологією, до найвідоміших українських міфологічних 

персонажів відносяться: 

Баба (дика баба) – фантастичний образ народної 

міфології, зафіксований переважно на 

Західній Україні. Це висока, худа, з 

довгим волоссям жінка, якій приписували 

ворожі щодо людини функції (вона сидить 

у кукурудзі, може «вбити дитину залізним 

макогоном» або залоскотати до смерті).  

Існує повір'я, що зловлена в полі 

баба служитиме господареві, як вірна 

наймичка. Подекуди вірять, що баба 

полюбляє підміняти ще нехрещених дітей 

на одмінків. Іноді в цьому образі вбачають 

жіночий образ домовика (домовинки, домані).   

Баба-Яга – міфологічний образ, широко поширений в 

слов'янському фольклорі. У народних уявленнях постає у 

вигляді змії, відьми, знахарки, жриці, баби-бранки, мерця. Баба-

Яга – «рід відьми або злий дух під личиною потворної баби». У 

тлумачному словнику В.Даля про неї йдеться:  «Кістки у неї 

місцями виходять назовні з-під тіла; груди висять нижче пояса; 

вона їздить за людським м'ясом, викрадає дітей, ступа її залізна, 

                                                                                                                           
107 Альфонс де Спіна (Alfonso de Spina) – іспанський теолог XV ст. 
108 Йоганн Вейер (нім. Johannes Weyer, також Weier і Wier (1515-1588) – 

голандський лікар і окультист 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1515
https://uk.wikipedia.org/wiki/1588
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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везуть її чорти; під поїздом цим страшна 

буря, все стогне, худоба реве, буває мор і 

загибель; хто бачить ягу, стає німим».
109

 

Баба-Яга на печі й погрожує 

з'їсти героя, котрий завітав до її «хатини 

на курячій ніжці». 

Деякі науковці співвідносять 

таку казкову Бабу-Ягу з реальною 

старою, яку залишали помирати на 

холодній печі в нетопленій хаті (живий 

мрець). А сама хатка на курячій ніжці 

має також свій реальний відповідник у поховальних звичаях: ще 

на початку XX ст. на кладовищах траплялися могили під дахом 

(на зразок хатки), який тримався на одному стовпчику (ніжці). 

Про зв'язок Баби-Яги з жертвоприносинами свідчить 

опис у казках її огорожі з настромленими на кілки людськими 

черепами. 

Змій – популярний персонаж української демонології, а 

також фольклору, в якому злилися язичницькі, християнські та 

середньовічні фантастичні мотиви.  

Змій є одним із основних образів світової міфології. 

Коло його значень надзвичайно широке. Це і творець світу, й 

уособлення стихій, і дух місцевості, й захисник, і сексуальний 

символ, і втілення нечистої сили, і 

володар вод та підземного вогню, і 

постійний казковий супротивник лицаря. 

Змію притаманне зловороже 

ставлення до людей (він зваблює дівчат і 

жінок, вбиває чоловіків, спалює оселі 

тощо). Як представник нечистої сили, 

Змій може перевтілюватись: ударившись 

об землю, він набирає вигляду молодого 

привабливого парубка.  

Може виглядати і як людина з 

кількома головами, має крила, які знімає, 

ідучи до людей. Заманюючи дівчат, змій підкидає на дорогу 

                                                           
109 Толковый словарь живаго Великорускаго языка В.И.Даля. Изданіе 

общества любителей Російской словесности, учрежденаго при Императорском 

Московском Университетѣ. – Москва: Типографія А.Семена, 1863. 

http://books.google.com.ua/books?id=R91bAAAAcAAJ
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шовкову хустку чи каблучку. Котра з дівчат підніме якусь річ і 

принесе додому, до тієї й ходитиме змій ночами у вигляді 

гарного парубка. Аби позбутися змія, слід віднести знайдену річ 

назад. Полює змій і за людськими душами, підмовляючи людей 

записати їх йому за викуп. 

Існує ще Змій-горинич – багатоголовий дракон, що 

дихає вогнем, негативний герой слов'янських народних 

казок та билин. У слов'янських мовах значення «гора» і «ліс» не 

розрізняються, тому є версія, що «горинич» – від слова «гора» у 

значенні «лісовий». 

Відьма (відьмак) – міфологічний персонаж, походить 

від поняття відати, тобто знати все. Відьма здатна тільки на зло. 

В основному це жінки, які продали душу чорту. 

Очі у відьми чорні та глибокі, 

погляд не гарний, на сонце ніколи не 

дивиться. Відьма може народитися тоді, 

коли вагітна жінка, готуючи страву на 

Святий Вечір, з’їсть вуглинку з печі, яка 

необережно впала до горщика.  

У сім’ї, в якій народилися підряд 

сім дівчаток, одна з них стане відьмою. 

Відьом не слід плутати з чарівницями, бо 

чарівниці роблять тільки добро і багато 

знають, але нікому не шкодять. 

На відміну від родимих, бувають 

відьми вчені. Це жінки, які продають свою душу чорту.  

Учені відьми виходять вночі на двір у білих довгих 

сорочках з розпущеними по пояс косами. Вийшовши, 

закривають місяць хмарами, застеляють ними усе небо. 

Починається буря, а вони тоді біжать доїти чужих корів. 

Заганяють  місяць у хлів, а там видоюють корів так, що з дійок 

разом з молоком дзюрчить кров. А ще вони вміють насилати 

серед літа град або сніг.  

Відьми бояться знахарок, бо ті добре допомагають 

людям різним зіллям та замовляннями, знають про їх минуле і 

майбутнє.  

Упізнати відьму можна, коли парубок накладе кашкет на 

голову дашком назад, на руках з пальців поробить дулі, одну 

руку засуне в кишеню, іншу за пазуху. Відьма не тоне у воді, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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може обертатися кішкою, собакою, мишою, жабою навіть 

неживими предметами. 

Відьма помирає цілий тиждень. Вона реве бичачим 

голосом, блює кров’ю, вивалює язик. Щоб відьма не встала з 

могили, завжди у груди їй забивають осиковий кілок. 

Упир – страшний чоловік, який допомагає відьмам у їх 

нечистих справах. Його сила набагато більша, ніж у відьом, і 

шкоди він робить значно більше. Це найдавніше уособлення 

зловорожих сил; покійник, що виходить з могили, аби 

поступово висмоктати з людини кров.  

Із ним можна зустрітися при 

повному місяці, особливо в день 

рівнодення. У деяких розповідях 

говориться, що упирі – це душі 

нечестивих, які померли наглою смертю, 

а потім вселились у чисту християнську 

душу. Побутує думка, що той, хто став 

упирем початку продав свою душу 

чорту.  

Упир може з’являтися в різній 

подобі (собаки, кота, двох хлопчиків), ходити пішки або їздити 

на коні. Упир має дві душі, одна з яких не покидає тіла й після 

смерті. Вважається, що упирі бувають родимі та роблені. Перші 

народжуються з хвостиком. Робленим упирем стає людина, на 

яку навіяно дух нечистої сили. Розпізнати упиря іноді можна за 

шістьма пальцями на руках і ногах, а після смерті – за свіжим 

яскраво-червоним обличчям.  

Щоб знешкодити упиря, слід у його могилу кинути 

жменю маку, закопати осикового кілка, а подекуди й пробити 

ним потилицю покійника.   

Вовкулака – міфічна істота, людина, що перекидається 

на вовка, або перетворена у вовка.  

Вовкулаки – це перевертні, які можуть бути вночі 

вовком, а вдень людиною. Надзвичайні, напівфантастичні 

істоти. Вовкулаки можуть бути вроджені та зачаровані 

(обернені). Вродженим вовкулакою ставала людина, яка 

народилася під певною планетою.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA
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Вірять також, що коли вагітна 

жінка побачить вовка, то в неї 

народиться дитина-вовкун.  

Зачарованими ж стають хлопці, 

які випили "дурман-зілля", а також ті, 

яких обертають на вовків чаклуни й 

відьми. Таке перевтілення відьма може 

здійснити й без згоди людини.  

На відміну від зачарованих 

вовкулак, які перебувають у вовчій 

подобі по кілька років, вроджені 

вовкулаки живуть усім як звичайні люди й лише в певний час, 

найчастіше вночі, перетворюються па вовків, об'єднуються з 

їхніми зграями та винищують худобу.  

Існують різні засоби повернути зачарованому вовкулаці 

людську подобу: стягнути з нього шкуру, провести через хомут, 

розірвати мотузку, що висить у нього на шиї, тощо. Вовкулаки 

знищують худобу, крадуть добро, нападають на людей.  

Позбавитися статусу перевертня неможливо. Ним 

людина стає або народжується назавжди. 

Вій – міфологічна істота, зображувана в образі старого 

дідугана з величезними бровами. Назву свою отримав через 

довгі і густі вії, що тягнуться аж до 

землі. 

Вій – найстрашніший і 

найсильніший представник нечистої 

сили. Живе під землею. Як і всяка 

нечисть втікає з третіми півнями. Його 

погляд смертельний для живих істот. 

Він має згубну, руйнівну силу, яка 

здатна провалити будинок під землю, а 

на його місці утворити водоймище. 

Однак від цієї магічної сили рятує те, що Вій навколо себе 

нічого не бачить через свої надзвичайно густі та довгі брови й 

вії.   

Віки (вії, брови) Вія піднімали вилами його помічники. 

У російській народній казці «Іван Бикович» зустрічається згадка 

про те, як відьминому чоловікові піднімають брови і вії 

залізними вилами. Людина, на яку дивився Вій, не витримує 
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його погляду і помирає. Своїм поглядом Вій міг не тільки вбити 

людину, але і зруйнувати і звернути в попіл село чи місто. Існує 

думка, що саме з образом Вія пов'язане повір'я про «зглаз» – про 

те, що від злого погляду все гине чи псується. 

 У відомому творі М.В.Гоголя Вій присадкуватий, 

клишоногий, з жилавими, як міцне коріння руками і ногами, 

весь у чорній землі, з залізними пальцями, опущеними до землі. 

Його появі передує вовче виття.  

Він не вбиває поглядом, а швидше знімає дію всіх 

оберегів. Він є як би провідником, а не самим убивцею. І 

головний герой повісті Хома помирає не від погляду Вія, а від 

власного страху. 

Чорт (хорт, аспид, гаспид, диявол, біс, дідько) – 

персонаж слов'янської міфології, вважається 

уособленням усієї нечистої сили. Протягом 

віків він значно трансформувався, як і його 

функції та назви. Спочатку він називався 

бісом, кудесником, пізніше – чарівником, 

демоном, за християнських часів – 

дияволом, сатаною, чортом тощо.  

Чорт має вигляд оброслої шерстю 

істоти з хвостом та невеликими ріжками. 

Його звірину природу також видають  кігті, 

собача морда чи свиняче рило, іноді курячі ноги або крила 

кажана. Характерні прикмети – довгий ніс, палаючі очі, густе 

чорне волосся. Іноді чорт може перетворюватись на тварину, 

іноді він набуває форм якоїсь чудернацької істоти, що більше 

нагадує мавпочку. 

Любить він і перевтілюватися у чорного пса, свиню або 

цапа. Звичайні місця його перебування – перехрестя доріг, 

болота, бур’яни або кущі бузини, порожні хати тощо – взагалі 

непридатні для проживання людей місця. 

Чугайстер (чугайстрин, лісовий чоловік, лісова людина) 

– персонаж української міфології. Веселий, життєрадісний, 

оброслий чорною або білою шерстю лісовий чоловік з 

блакитними очима, який танцює, співає і полює за мавками. 

Походження назви «чугайстер» достеменно не зрозуміле. 

Сучасні дослідники пов'язують це слово з чугою, «чуганею»  

(верхнім одягом, який тчуть так, що він має вигляд великої 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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овечої шкури з довгою вовною), зі сторожовими козацькими 

вежами, що їх називали чугами та 

природним рівчаком у камені – чугилом. 

Чугайстра описують високим 

чоловіком. Він ходить по лісу в білому 

одязі або зовсім без одягу. Його не може 

вбити ні людина, ні звір. Йому тільки й 

треба, що сховатися в лісі і чекати мавок. 

А коли він їх побачить, то відразу ж 

схопить і розірве надвоє і з'їсть.  

За побутуючими версіями, 

чугайстер – це заклятий чаклунами чоловік, якому 

«пороблено».
110

 

Лісовик – міфологічний образ, який втілювався в 

подобу малого, бородатого дідка, меткого рухами, з поважним 

обличчям. Він дух лісу, його господар. Живуть Лісовики на 

густих деревах або по дуплах сухих 

дерев. Людей намагається заманити в 

хащу, де їх лякає. Усі лісові звірі 

послушні Лісовику, особливо зайці. 

Коли Лісовик сердиться, мавки, 

під його грізним поглядом припиняють 

свої веселощі. Навіть дерева перед ним 

низько схиляють свої крислаті віти та 

знімають шапки, бо він володар лісових 

угідь. Лісовик любить здіймати галас, 

лякає людину, змушує її блукати, 

збиває з дороги. Може прикидатися 

знайомим, заводить з людиною розмову, а потім веде її, 

сплутавши дороги, далеко в ліс, у густі нетрі та болота. 

Є у Лісовика помічник, якого звати Блуд. З ним він 

любить перегукуватися в лісі. Лісовик може стати вовком чи 

лисицею, а Блуд совою або іншим птахом і коли людина 

відгукнеться до них, заманюють її все далі і далі за собою, аж 

поки треті півні не заспівають. 

Лісовик може стати пнем і купиною, перетворитися у 

звіра й птаха, він обертається ведмедем і тетеревом, зайцем, так 

                                                           
110 Пушик С. Чугайстер: міфічний персонаж народної поезії Карпат // Народна 

творчість та етнографія. – 1994. – № 2-3. – С. 53-63. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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ким завгодно, навіть рослиною, адже він не тільки дух лісу, але і 

його сутність: він мохами обростив, сопе, начебто ліс шумить, 

він не тільки ялиною показується, але й стелиться мохом-

травою. Лісовики не стільки шкодять людям, скільки 

бешкетують і жартують, і в цьому випадку цілком 

уподібнюються своїм родичам – домовикам.  

Мавка – казкова лісова істота в образі гарної оголеної 

дівчини з довгим розпущеним волоссям. Вважалося, що 

мавками стають мертвонароджені діти, померлі нехрещені 

немовлята, або ті, що померли на 

Русальному (Троїцькому) тижні. Рідше 

зустрічаються повір'я, що в мавок 

обертаються діти, прокляті батьками або 

викрадені нечистою силою. 

Живуть на деревах у лісах, полях 

і в траві. Люблять жити і у гірських 

печерах. Там їхні світлиці вистелені та 

обвішані барвистими килимами. Навесні, 

як тільки починають розтавати сніги, 

мавки вечорами засаджують прогалини 

квітами, а коли все зазеленіє і розцвіте на 

довкіллі, бігають по травах, рвуть квіти, гойдаються на гілках 

дерев, мов у колисці, викачуються в житах, сплітають вінки і 

танцюють. Там, де вони танцюють, трава росте краще і густіше. 

Мавки-дівчатка – істоти із світлим волоссям. Мавки-

хлопчики мають руде, курчаче волосся. їх можна було бачити на 

полях, перехрестях доріг або в лісі у вигляді малих дітей у 

білому. 

Дорослі мавки – вродливі молоді дівчата, високі на зріст, 

з довгим волоссям, яке завжди уквітчане. 

Мавки – небезпечні та шкідливі духи, можуть збити 

подорожнього з дороги, залоскотати до смерті чи наслати 

хвороби. Можуть залазити в будинок вночі і смоктати груди 

сплячих людей, як жінок, так і чоловіків, від чого ті чахнуть та 

вмирають. Захист від мавок – хрін, часник і полин.  

Але у  деяких місцевостях вважається, що мавкам все 

дарма і такі способи захисту на них не діють. 
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Водяник (Водяний) – різновид нечистої сили. Образ, 

пов’язаний із водною стихією. Це злий дух, образ чорта, який за 

наказом Бога потрапив у водне середовище і за там залишився. 

Водяного представляли у вигляді голого обрюзглого 

старого, банькатого, з риб'ячим хвостом. Він обплутаний тіною 

або одягнений у червону сорочку, має велику огрядну бороду і 

зелені вуса. Має звірині чи риб'ячі риси – риб'ячий або 

коров'ячий хвіст, гусячі лапи з перетинками або коров'ячі 

копита, шкіра, як у миня, ріг на голові. 

Міг обернутися великою рибою, звіром, 

птахом, сомом, щукою, коропом, великої 

чорної рибою або рибою з крилами, 

гусаком, качкою, півнем, колодою, 

потопельником, дитиною або конем. 

Вважається, що водяний живе у 

вирах, ополонках, на закинутих водяних 

млинах, під млинами або шлюзами, на дні 

річки, де у нього є свій палац. Водяний 

любить висовуватися по пояс з води, 

плескати в долоні або по воді, реготати, іржати, як кінь, бекати 

бараном. 

Улюблений час водяного – опівдні, на вечірній зорі, 

опівночі, а також при місяці. Він особливо небезпечний під час 

або напередодні великих свят: в ніч на Івана Купала, в Троїцьку 

суботу, на Іллю. Водяник не може шкодити людям від 

Хрещення до Великодня.  

Він володар річок, ставків і водоймищ головує над 

русалками та опікується рибами. Живе здебільшого у вирах 

річок, коло млинів. Розгнівавшись, може руйнувати греблі, 

млини, розливати ріки, топити людей, може жорстоко 

помститися тому, хто порушить його спокій.  

Щоб уберегтися від його гніву, треба вилити у викопану 

ямку на березі чарку горілки – це має задобрити його. 

Русалки. Загальновідомо, що ці істоти являють собою 

вродливих дівчат з риб’ячим хвостом але це досить спрощена 

характеристика. В українській демонології це один із 

найколоритніших персонажів, уособлення небезпечної водяної 

стихії.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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Русалки – це молоді та вродливі 

дівчата, котрі живуть на дні річок у 

чудових кришталевих палацах. Вони 

ходять голі, лише зрідка накидають на 

себе білу прозору накидку. 

Уночі, коли сходить місяць, 

русалки виходять на берег, чешуть своє 

довге зелене волосся й водять 

хороводи. Чудовим співом вони 

заманюють юнаків чи дівчат, затягують їх у воду та 

залоскочують до смерті.  

За поширеними уявленнями, русалками стають молоді 

дівчата, котрі втопилися, або маленькі діти, які  померли до 

хрещення. Подекуди побутує думка, що русалками стають 

люди, які помирають на так званий Русалчин Великдень (на 

Троїцю). Оберегом від них слугують хрест і полин-трава. 

Взагалі, за народною уявою існує декілька типів русалок: 

польові, лісові та водяні. 

Домовик (Дідько) – персонаж міфології слов'ян, 

демонологічна істота, «хатнє божество», 

що опікується, допомагаючи й іноді 

шкодячи життю усієї родини, яка живе в 

одній хаті. Оселяється в новозбудованому 

будинку разом з людьми. Коли в домі 

негаразд, може з пересердя спалити хату. 

Коли в домі немає ладу, іде з хати геть. 

Про походження домовика існує 

така легенда: Коли Господь скинув на 

землю всю непокірну і злу небесну силу, в 

будинки людей теж потрапили нечисті 

духи. Оселившись поруч з людьми, вони пообжились і 

пообмякли – перетворилися в доброзичливців і при цьому, 

навіть, виявилися з веселою та жартівливою вдачею. 

Домовик любить самотність та спокій. Живе в печі, під 

піччю чи в запічку, на горищі або під порогом хати. Іноді має 

свою господиню, яку ласкаво називає Доманею, Домасею, 

Домахою або Домцею. 
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Домовик може перекинутися бараном, коровою, котом, 

пташкою і ходити собі по причіпку, бо дуже любить домашніх 

тварин.  

Домовик не терпить, коли в хаті сварка, особливо коли 

розбивають горщики. Залишений на самоті у старій хаті, лютує 

вночі, але допомагає навести добробут у господарстві тому, хто 

приходить жити в пусту хату.  

 

Головні релігійні (церковні) свята українців 

Церковні свята – дні, визначені церквою для 

богослужбового шанування подій з життя Христа, Богородиці та 

святих. 

Найбільші свята звуться також празниками – від 

церковно-словянського слова «празний» (день, вільний від будь-

кої роботи), коли віряни зобов'язані утримуватися від 

повскденних робіт і присвящати день молитвам. На кожне свято 

Церква має окремий сценарій служби, 

який описаний у книзі – Типікон.
111

 

 На Русі від часів її хрещення 

вживалися різні типікони (типики). 

Рукописні Типікони мають назву Устав 

або «Око церковноє». Повний Типік 

«Устав Церковного ПЂнія» появився у 

1780 р. Типікон періодично редагується 

керівництвом церкви з метою поліпшення 

здійснення богослужінь, уточнює та 

збирає в одне всі можливі їхні комбінації 

і подає точні вказівки, як у тому чи 

іншому випадку «уставно» та зразково відправляти те чи інше 

богослужіння. Типікон поділяється на три частини.  

Перша частина містить загальні вказівки про порядок 

молитвослів'їв і священнодійств на службах громадського 

богослужіння, про поведінку людей, що моляться, про спосіб 

життя ченців. 

 Друга частина містить особливі вказівки проведення 

молитв і священних дійств і на їхній порядок при богослужінні.  

                                                           
111 Типікон (типік) (церк.-слов. Тѷпїконъ, Типик), (грец. Τςπικόν від ηύπορ – 

зразок, статут) – книга, що містить церковні приписи про те, як вести різні 

богослужіння. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1780
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Третя частина містить загальні вказівки на деякі короткі 

пісноспіви, викладає текст пісноспівів. 

Найважливіші церковні свята в україні – це Дванадесяті 

свята – дванадцять найважливіших свят після Пасхи, 

присвячених подіям земного життя Ісуса Христа і Богородиці. 

Вони відбуваються за хронологією церковного року, 

який починається 1 (14) вересня. До них відносяться: 

1. Різдво Богородиці – 21 вересня; 

2. Воздвиження Хреста Господнього – 27 вересня; 

3. Введення до храму Пресвятої Богородиці – 4 грудня; 

4. Різдво Христове – 7 січня; 

5. Хрещення Господнє – 19 січня; 

6. Стрітення Господнє – 15 лютого; 

7. Благовіщення Пресвятої Богородиці – 7 квітня; 

8. Вхід Господній у Єрусалим – неділя перед Великоднем; 

9. Вознесіння Господнє – 40-й день після Великодня; 

10. День Святої Трійці – 50-й день після Великодня; 

11. Преображення Господнє – 19 серпня; 

12. Успіння Богородиці – 28 серпня. 

Свята діляться на перехідні та неперехідні. Перехідні – 

це такі, які не мають фіксованої дати, а визначаються відліком 

днів від Великодня (Пасхи):  

• Вхід Господній у Єрусалим – неділя перед Великоднем; 

• Вознесіння Господнє – 40-й день після Великодня, 

завжди в четвер;  

• День Святої Трійці – 50-й день після Великодня, завжди 

в неділю. 

Більшість дванадесятих свят неперехідні, тобто мають 

фіксовану дату. Дванадесяті свята поділяються 

на Господні і Богородичні. Господні стоять вище Богородичних. 

 

Різдво Богородиці (21 вересня) 

Про цю подію в Святому Писанні не сказано. Подробиці 

цієї події відомі з тексту «Протоєвангеліє Якова» середини II 

століття.
112

 

                                                           
112 Протоєвангеліє Якова – апокрифічне євангеліє (від грецького слова ππῶηορ,  

(prōtoν) – «перше», «початкове», що розуміють як перед-євангеліє), написане в 

середині ІІ ст. Євангеліє Якова, можливо, є найбільш раннім текстом, що 

засвідчує поклоніння Діві Марії, стверджуючи про її вічне дівоцтво.  

http://www.kplavra.kiev.ua/Rizdvo_Presvjatoji_Bogorodici.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://www.kplavra.kiev.ua/Vvedennnja_do_hramu_Presvjatoji_Bogorodici.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Rizdvo_Hristove.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Hreschennja_Gospodnje_.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Stritennja.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Blagovischennja_Presvjatoji_Bogorodici.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Vhid_Gospodnij_u_JErusalim_.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Voznesinnja_Gospodnje.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Trijcja.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Preobrazhennja_Gospodnje.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Uspinnja_Presvjatoji_Bogorodici.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Vhid_Gospodnij_u_JErusalim_.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Voznesinnja_Gospodnje.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Trijcja.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://www.kplavra.kiev.ua/Bogorodicja_Matir_Bozha_Caricja_Nebesna.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Rizdvo_Presvjatoji_Bogorodici.html
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Згідно оповіді, у благочестивої сімейної пари – Іаокима і 

Анни довгий час не було дітей. Коли первосвященик відмовив 

Іоакиму у традиції принести Богу жертву у зв’язку з тим,  що він 

бездітний і «не створив потомства Ізраїлю», то Іоаким пішов у 

пустелю молитися і молився там сорок днів, а його дружина 

Анна молилася вдома.  

У цей час їм обом було видіння ангела, який сказав Анні: 

«Господь почув молитву твою, ти зачнеш і народиш, і про 

потомство твоє говоритимуть в усьому світі».
113

 

Через дев'ять місяців у Анни народилася дочка, яку 

назвали Марією. Про її народження раділи небо і земля. З 

нагоди її народження Іоаким 

приніс Богові великі дари і 

жертви, отримав благословення 

первосвященика, священиків і 

всіх людей за те, що удостоївся 

благословення Божого. Потім він 

улаштував у своєму будинку 

великий бенкет, і всі веселилися 

і славили Бога. 

Свято Різдва (народження) Божої Матері у Східній 

Церкві відноситься до дуже давніх релігійних традицій, хоча, не 

можна точно визначити часу, коли віно з'явилося.  

Існує легенда, що традиція з’явилася відтоді, коли на 

честь Різдва Богородиці на початку IV ст. мати імператора 

Костянтина – св. Олена збудувала в Єрусалимі храм. До сього 

дня храм не зберігся але традиція відзначати різдво Богородиці 

увійшла у церковний календар. 

Донині в Єрусалимі збереглась церква Святої Анни, 

зведена на місті будинку, у якому, згідно з переданням, Анна 

народила Богородицю. Церква була збудована лицарями 

першого хрестового походу в 1142 р. при підтримці королеви 

Мелісанди – набожної правительки Єрусалимського 

королівства.  

В Україні є велика кількість храмів на честь Різдва 

Пресвятої Богородиці. Найвідоміші з них у Києві – Церква 

                                                           
113 Протоевангелие Иакова. Глава 4.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_(%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0)
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Різдва Пресвятої Богородиці (Києво-Печерська лавра) та Церква 

Різдва Богородиці (Кухмістерська слобідка
114

). 

З образом та життям Богородиці пов’язані народні 

календарні християнські свята – Пречиста (непорочна), назви 

яких використовуються у церковному календарі:  

Перша Пречиста – 15/28 серпня – день успіння
115

 

(смерті) Богородиці. Успіння – кінець земного життя Богородиці 

та переселення її в життя небесне.  

Як свідчить легенда, після того як Ісус Христос вознісся 

на небо, Матір Божа лишилася під опікою апостола Івана 

Богослова. Незадовго до свого успіння Божа Матір прибула до 

Єрусалима. Увесь час вона присвячувала невтомним молитвам.  

Одного разу на Голгофі до неї з'явився архангел Гавриїл 

і сповістив, що настав час її  переселення до життя небесного. За 

звісткою архангела, успіння Богородиці мало статися о третій 

годині. Святі апостоли запалили свічки і оточили урочисто 

прикрашену постіль, на якій лежала Мати Божа.  

Зненацька засяяло божественне світло і до людей зійшов 

сам Ісус Христос у супроводі янголів, архангелів та праведних 

душ. Побачивши сина, Матір Божа дуже зраділа і без жодних 

тілесних страждань віддала Богу свою душу.  

Через три дні апостоли не знайшли у труні тіла 

Богородиці, а тільки її поховальні покривала. Це був доказ того, 

що Божа Мати справді вознеслася на небо. 

Друга Пречиста – 8/21 вересня – день Різдва (наро-

дження) Богородиці;  

Третя Пречиста – 21 листопада / 4 грудня – Введення в 

Храм Пресвятої Богородиці або, в народі, – Введення.  

Згідно легенди, коли Діві Марії виповнилося три роки, 

Іоаким та Ганна привели її в Єрусалимський храм, щоб 

присвятити її на служіння Богові.  

Свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначається  

щороку православними вірянами 21 вересня, а католиками 8 

вересня. У цей день підкреслюється, що Божа Мати є великою 

праведницею, помічницею і заступницею людей, яка 

                                                           
114 Кухмістерська слобі дка – колишнє село, територію якого поглинув 

київський житловий масив Березняки. 
115 Успіння – у значенні засинання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_(%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_(%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_(%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
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народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння 

усіх людей. 

 

Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня) 

Воздвиження Чесного Хреста 

Господнього (Здвиження, Здвиг) – велике християнське свято. 

Відноситься до Дванадесятих свят – найважливіших у східному 

обряді. 

Християни святкують Воздвиження Чесного Хреста 

Господнього 27 вересня (14 вересня за старим стилем). 

У давні часи римські імператори робили численні 

спроби знищити навіть найменші спогади про життя й діяння 

Ісуса Христа, про священні місця, із ним пов'язані. Один з 

імператорів – Андріан – віддав наказ засипати землею священну 

гору Голгофу, а також Гроб Господній.  

На штучно створеному імператором пагорбі було 

збудовано святилище богині Венери та поставлено статую бога 

Юпітера. Протягом тривалого часу на цьому місці збиралися 

язичники для виконання 

культових дій, зокрема 

жертвоприношення. Але минуло 

300 років, і християни знайшли 

Гроб Господній та Хрест Божий, 

на якому було розіп’ято Ісуса. 

Хрест був знайдений 

матір'ю імператора Костянтина 

–  Великого царицею Оленою 

(Геленою), яка приїхала в Палестину і єрусалимським 

єпископом Макарієм  

У результаті розкопок 314-333 рр. була знайдена печера 

Гробу Господнього, а неподалік від неї були виявлені три 

хреста. Хрест Ісуса Христа був упізнаний тоді, коли хвора 

жінка, приклавшися до нього, отримала зцілення. За іншим 

переказом – від зіткнення з цим хрестом воскрес померлий, 

якого несли по вулиці для поховання. Звідси і пішла назва – 

Животворящий Хрест.  

У зв’язку з цим, віряни попросили патріарха Макарія 

воздвигнути хрест Господній на горі, щоб віруючі люди могли 

бачити його здаля. Цариця Олена (Гелена) після всіх цих подій 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9
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привезла до Єрусалима часточку від хреста Господнього та 

знайдені гвіздки.  

Костянтин Великий віддав наказ побудувати в 

Єрусалимі храм на честь Христового Воскресіння. Посвячення 

храму відбулося єрусалимським єпископом Макарієм 13 вересня 

335 року. Наступного дня – 14 вересня (старий календар) / 27 

вересня (новий календар) після освячення храму було 

встановлено святкування Воздвиження Хреста Господнього. 

Свято Воздвиження, присвячене Хресту Госпоньому, 

висловлює вшанування християнами Голгофського Хреста як 

знаряддя спасіння людства. Назва вказує на урочисте підняття 

Хреста вгору («воздвиження») після виявлення його в землі.  

 

Введення до храму Пресвятої 

Богородиці (4 грудня) 

Введення у храм Пресвятої Богородиці (грец. Εἴζοδορ ηῆρ 

Υπεπαγίαρ Θεοηόκος ἐν ηῷ Ναῷ, лат. Praesentatio S. Mariae in 

templo) – християнське свято, засноване на легенді про те, що 

батьки Богородиці святий Іоаким і свята Анна, виконуючи 

обітницю посвятити свою дитину Богу, у трирічному віці 

привели свою дочку Марію в Єрусалимський храм, при якому 

вона жила до свого заручення з праведним Йосипом. У народі 

це свято ще називають Третя Пречиста. 

Святкують Введення 21 листопада за юліанським 

календарем, що відповідає 4 грудня за григоріанським. 

Про події, що послужили основою для свята, 

повідомляються у вже згадуваному «Протоєвангеліє Якова» і 

«Євангеліє псевдо-Матвія»
116

.  

Коли Діві Марії виповнилося три роки, її благочестиві 

батьки виконали свою обітницю, дану перед Богом після 

народження Марії. Вони скликали родичів, запросили ровесниць 

своєї дочки, одягли її в найкращий одяг і зі співом духовних 

пісень повели її в храм для посвячення Богу.  

                                                           
116 Книга про народження благодатної Марії і дитинство Спасителя, написана 

єврейською мовою євангелістом Матвієм і перекладена на латину блаженним 

Ієронімом Стридонським у ІV ст. 
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Її подруги-ровесниці, як і Сама Марія, йшли із 

запаленими свічками у руках. 

На зустріч їм вийшли 

священики на чолі із 

первосвящеником. 

Іоаким та Анна з 

благоговійними молитвами 

поставили Марію на першу 

сходинку, що вела у храм. 

Драбина  мала п'ятнадцять 

великих сходин за числом 

псалмів, які священики співали при вході у храм. Трирічна 

Марія сама, без будь-якої сторонньої допомоги, зійшла по 

високих сходах. 

Там первосвященик зустрів і благословив її. Святий Дух 

навіяв первосвященикові, що Марія призначена Богом стати 

матір'ю Сина Божого, який відкриє людям вхід у Царство 

Небесне. 

При храмі Пресвята Марія жила близько одинадцяти 

років і виросла глибоко благочестивою, в усьому покірною 

Богу, надзвичайно чемною і трудолюбивою. Пресвята Марія 

вирішила присвятити все своє життя тільки одному Богу. Для 

цього Вона дала обітницю ніколи не виходити заміж, тобто 

назавжди залишитися цнотливою дівою. 

Введення в храм Пресвятої Богородиці – третє велике 

свято церковного року, який слідує за Різдвом Пресвятої 

Богородиці і Воздвиженням Хреста Господнього. Воно 

підводить нас до превеликого свята – Різдва Христового. 

 

Різдво Христове (7 січня) 

Різдво Христове (грец. Η καηά ζάπκα Γέννηζιρ ηος Κςπίος 

και Θεού και Συηήπορ ημών) – один із головних християнських 

свят, встановлене на честь народження Ісуса Христа від Діви 

Марії. У православ'ї входить до числа дванадесятих свят, 

передує Різдвяний піст. 

У християнській церкві з кінця II до IV ст. події Різдва 

згадувалися в день Богоявлення – 6 січня. Поява окремого свята 

Різдва і відзначення його 25 грудня відносяться до середини IV 

століття. За однією з легенд це було обумовлено прагненням 

http://www.kplavra.kiev.ua/Rizdvo_Hristove.html
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християнської церкви витіснити широко поширений в Римській 

імперії культ «Непереможного Сонця», чиє народження 

відзначали 25 грудня. 

Перші розповіді про подробиці народження Ісуса Христа 

з’явилися у двох джерелах: «Протоєвангелії Якова» і «Євангелії 

Псевдо-Матвія».  

Але докладна розповідь про народження Ісуса Христа 

наводиться тільки у євангелістів Луки та Матвія. 

Імператор наказав провести перепис населення. Для 

цього кожен повинен був з'явитися в місто, де народився. Діва 

Марія була вагітна але вона разом із Йосипом вирушила до 

Віфлеєму, бо Йосип був звідти родом.  

Дорога була довгою і важкою, вони йшли пішки по 

гористій місцевості, а коли досягли 

Віфлеєму і стали шукати місце для 

ночівлі, то виявилося, що всі заїжджі 

двори заповнені. 

Знайти притулок у місті їм не 

вдалося, тому вони вийшли за межі 

Віфлеєму й натрапили на печеру, в 

якій пастухи зазвичай ховалися від 

негоди. Саме там народила Марія 

свого сина і поклала в ясла.  

Як ідеться у Євангеліє від 

Матвія, в околицях в цю ніч не спали 

кілька пастухів, сиділи біля вогнищ і 

берегли свої стада.  

І опустився до них з небес 

сяючий ангел: «Не бійтеся, я 

благовіщу вам радість велику, яка буде всім людям, бо нині 

народився у місті Давидовому Спаситель, який є Христос 

Господь, і ось вам знак: знайдете дитинку сповиту, що лежить в 

яслах». 

Коли ангел зник, пастухи вирішили піти в печеру і на 

власні очі переконатися у сказаному – вони дійсно побачили 

немовля, сплячого в годівниці для худоби.  

Після народження Ісуса йому прийшли поклонитися 

пастухи, сповіщені про цю подію явищем ангела. Згідно 

євангелісту Матвію, на небі була явлена чудесна зірка, яка 
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привела до немовляти волхвів
117
. Вони піднесли дари – золото, 

ладан
118

 і смирну
119

.  

Дізнавшись про народження Ісуса і бажаючи його 

знищити, цар Юдеї Ірод наказав убити всіх немовлят у віці до 2 

років. Однак Христос був чудом врятований від смерті, тому що 

ангел повелів Йосипу разом з родиною бігти в Єгипет, де вони й 

жили до смерті Ірода. 

Різдву Христовому у православній традиції передує 

сорокаденний Різдвяний піст
120

 – від 14 листопада (27 

листопада) по 24 грудня (6 січня) включно. Встановлення 

Різдвяного посту відноситься до часу раннього християнства.  

В історичних джерелах він згадується з IV століття. 

Спочатку Різдвяний піст тривав 7 днів, після чого реформою 

1166 р. за рішенням патріарха Константинопольської 

православної церкви Луки Хрисоверга при імператорі Мануїлі 

піст став сорокаденним. 

 

Хрещення Господнє (19 січня) 

Хрещення Господнє – християнське свято, встановлене 

на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном 

Хрестителем, про що оповідається євангельській історії.  

Згідно з євангельською оповіддю, коли Ісусу Христосу 

виповнилось 30 років, він прийшов до Іоана Хрестителя
121

 з 

метою прийняти хрещення. Під час хрещення на Ісуса зійшов 

Святий Дух у вигляді голуба. Одночасно голос з небес 

проголосив про те, що Ісус є сином Бога. 

                                                           
117 Волхви (відуни, віщуни) – слов'янські жреці, носії релігійних знань, 

передбачень. 
118 Ладан (ст.-грец. λήδανον, λάδανον; лат. Oli anum – олібанум або олібан; 

араб.        – lu  ān) – ароматична деревна смола, що отримується з дерев роду 

Босвелія. Одне з найдавніших пахощів. 
119 Смирна – запашне речовина, що добувається з тернистого дерева (Cistus 

ereticus), 
120 Піст – аскетичний подвиг і система утримання від життєвих задоволень і 

благ, які бере на себе християнин на певний час. Вважається, що вперше піст 

був запропонований Богом прабатьків людства – Адаму і Єві, яким 

заборонялося їсти від Дерева пізнання добра і зла. 
121 Іоан Хреститель, Іоан Предтеча (бл. 2 р. до н. е. –  бл. 30 р.) – здійснювач 

ритуального очищення водою. Згідно з Євангеліями: попередник Ісуса Христа, 

що пророкував його пришестя, жив у пустелі і потім проповідував хрещення 

покаянням для юдеїв, хрестив у водах Йордану Ісуса Христа. 

http://www.kplavra.kiev.ua/Hreschennja_Gospodnje_.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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Ось як оповідається про цю подію у Євангелії від 

Матвія: 

«Тоді приходить Ісус із Галілеї на Йордан до Іоана – 

хреститися від нього. 

А Іоан забороняв Йому і казав: Мені треба хреститися 

від Тебе, і чи Тобі приходити до мене? 

Але Ісус сказав йому у відповідь: Залиши так, як є, бо 

так належить нам звершити всіляку правду. Тоді [Іоан] 

допустив Його. 

І охрестився Ісус, і відразу вийшов з води, – і ось, 

розгорнулися Йому небеса, і побачив він Духа Божого, Котрий 

спускався, мов голуб, і опустився на Нього. 

І ось, голос із небес пролунав: Це Син Мій улюблений, у 

Котрому Моя добра воля».
122

 

Згідно євангельським оповіданням, після свого хрещення 

Ісус Христос пішов у пустелю, щоб на самоті, упродовж сорока 

днів у молитві і пості підготуватися до виконання місії, з якою 

він прийшов на землю. Там його намагався спокусити диявол 

але Ісус не піддався. Про це йдеться у Євангелії від Луки: 

«І сказав Йому диявол: Якщо Ти Син Божий, то накажи 

цьому каменеві вчинитися хлібом. 

Ісус сказав йому у відповідь: Написано, що не хлібом 

єдиним буде жити людина, але кожним словом Божим».
123

 

Свято відзначається 19 

січня. Важається, що на Хрещення 

Господнє, з опівночі до опівночі, 

вода набуває цілющих 

властивостей і зберігає їх протягом 

року, лікуючи тілесні й духовні 

хвороби. 

У цей день у всіх містах і 

селах, де є церкви, святять воду. 

Віддавна в народі освячену на 

Водохреще воду вважають 

своєрідним спасінням від багатьох 

недуг. Її дають пити тяжкохворим, 

нею освячують храми, домівки і тварин. 

                                                           
122 Євангеліє від Матвія. – Гл. 3, вірш 13-17. 
123 Євангеліє від Луки. – Гл. 4, вірш 3-4. 

http://www.kplavra.kiev.ua/Hreschennja_Gospodnje_.html
http://www.kplavra.kiev.ua/Hreschennja_Gospodnje_.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC)
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Залишається загадкою той факт, що вода освячена на 

Хрещення Господнє не псується, не має запаху і може 

зберігатися впродовж року. Дехто схильний вважати, що цьому 

сприяє срібло від хреста, який священик занурює в воду під час 

обряду. Проте, ця думка є помилковою, оскільки не завжди у 

воду занурюють срібний хрест, а використовують дерев'яний чи 

з будь-якого металу, а вода все одно роками не псується. 

Напередодні Водохрещі святкується «Голодна кутя», або 

другий Святий Вечір. Увесь цей день віруючі люди нічого не 

їдять – постяться. Вечеряють, коли вже засяє вечірня зоря. 

На вечерю вживають пісні страви – смажену 

рибу, гречані млинці на олії, кутю та узвар.  

Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а 

зверху – хлібину, «щоб хліб родився». 

На другий день зранку ходять до церкви святити воду. 

Цією свяченою водою починається трапеза, нею ж кожний 

господар кропить усіх членів сім'ї, хату, інші будівлі, криниці. 

 

Стрітення Господнє (15 лютого) 

Стрі тення (Стрітення Господнє, Стрітення Господа 

Нашого Ісуса Христа, лат. Praesentatio Jesu in Templo) – одне з 

дванадесятих свят, яке відзначається на 40-й день після Різдва. 

Відзначають його в пам'ять про те, як Свята Діва 

Марія принесла до Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й 

день після Його народження. Відзначати його почали з кінця V 

століття. 

Закон описаний у Старому Заповіті постановляв, що 

жінка яка народила хлопчика 40 днів, а дівчинки 80 днів, була 

ритуально «нечистою». Для очищення кожна мати мала 

принести до церкви однорічне ягня на цілопальну жертву, як 

знак визнання над собою найвищої Божої влади і подяки, та 

голуба чи горлицю – як жертву очищення від гріхів. Якщо ж 

жінка бідна, і неспроможна придбати ягня, то вона повинна 

принести дві горлиці. Після цього жінка вважалась очищеною. 

Згідно з Євангелієм від Луки, коли Діва Марія разом з 

Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів старий Симеон, 

який чекав зустрічі з Господом вже багато років.  

http://www.kplavra.kiev.ua/Hreschennja_Gospodnje_.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://www.kplavra.kiev.ua/Stritennja.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C
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Симеон був праведником і від Духа Святого і був 

оповіщений, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить Ісуса 

Христа.  

Те й здійснилося – Симеон міг тепер одержати вічний 

спокій. Побачивши Ісуса, він узяв його на руки і віддав хвалу 

Богу, промовляючи слова, що увійшли у відому молитву: «Нині 

відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із миром». 

Старець сповістив, що Немовля, яке йому нарешті судилося 

побачити, вийде «на служіння та спасіння людей».  

Свято Стрітення на Заході спочатку було Господським, 

згодом стало вважатися Богородичним та називатися Очищення 

Пречистої Діви Марії або Пожертвування Ісуса у святині.  

У Східній Церкві Стрітення 

належить до Богородичних празників 

і подекуди має також назву Стрітення 

Пресвятої Богородиці. 

У дохристиянських звичаях 

Стрітення (Стрічення) сприймалося, 

як зустріч зими з весною, що «в цей 

день зима весну зустрічає, заморозити 

її хоче, та сама лиходійка від свого 

хотіння тільки потіє». 

У церквах цього дня святять 

воду і свічки. Такі свічки називають 

стрітенськими, або у інших звичаях 

«громичними», бо їх ставили перед 

образами під час грози, щоб 

захистити людей і худобу від блискавки. Освячену цього дня у 

церкві воду використовували проти наврочення («зглазу»). Нею 

кропили тварин і людей у найвідповідальніші моменти життя. 

Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) 

Благовіщення (церк.-слав. Благовѣщеніе; грец. 

Εὐαγγελιζμόρ; лат. Annuntiatio – проголошення) – подія і 

присвячене їй християнське свято. У цей день за євангелійською 

історією архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про майбутнє 

народження від неї Ісуса Христа. 

У православ'ї належить до дванадесятих свят. Святкують 

Благовіщення березня за юліанським календарем відповідає, що 

http://www.kplavra.kiev.ua/Blagovischennja_Presvjatoji_Bogorodici.html
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7 квітня за григоріанським. У католиків і протестантів 

святкується 25 березня за григоріанським календарем. 

В основі свята лежить повідомлення архангела 

Гавриїла Діві Марії «благої вісті» про народження у неї 

божественного немовляти – Спасителя роду людського. Після 

того, як Марію заручили з Йосифом, з'явився до неї архангел 

Гавриїл. Про це йдеться у Євангеліє від Луки: 

«Ввійшовши до неї ангел, сказав їй: “Радуйся, 

благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між 

жінками.” Вона ж стривожилась цим словом і почала 

роздумувати в собі, що могло значити те привітання. 

Ангел їй сказав: “Не бійсь, Маріє! Ти бо знайшла ласку в 

Бога. Ось ти зачнеш у лоні й вродиш сина й даси йому ім'я Ісус. 

Він буде великий і Сином Всевишнього назветься. І Господь Бог 

дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над 

домом Якова повіки й царюванню його не буде кінця.” 

А Марія сказала до ангела: “Як же воно станеться, 

коли я не знаю мужа?” 

Ангел, відповідаючи, сказав їй: “Дух Святий зійде на 

тебе й сила Всевишнього тебе отінить; тому й святе, що 

народиться, назветься Син Божий.” 

Тоді Марія сказала: “Ось я Господня слугиня: нехай зо 

мною станеться по твоєму слову!” І ангел відійшов від неї».
124

 

Святкування Благовіщення встановлене Церквою 

у IV ст. після того, як самостійно почали відзначати Різдво 

Христове. Дату Благовіщення встановили, відрахувавши 9 

місяців від Різдва – часу божого зачаття. Якщо цей день 

співпадає з Пасхальними святами, то святкування Благовіщення 

не скасовується.  

В Україну свято прийшло з утвердженням християнства. 

У народі одержало назву «третьої зустрічі весни». Вважається, 

що весна в цей день остаточно поборола зиму, Бог благословляє 

землю і відкриває її для сівби.  

За народними уявленнями, лише після Благовіщення 

можна було розпочинати польові роботи. Раніше ж «турбувати» 

землю вважалося великим гріхом. 

                                                           
124 Євангеліє від Луки. – Гл.1, вірш 28-38. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%B7_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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До цього свята лелеки зазвичай прилітали з вирію та 

починали вити гнізда. Існувало повір'я, що на Благовіщення 

відкривалася земля і з неї виповзали змії, вужі та інші плазуни. 

 У цей день здавна 

існував звичай випускати на 

волю пташок: «Щоби співали 

на волі, Бога прославляли та 

просили щастя-удачі тому, хто 

їх випустив». Господар 

випускає на волю, на сонце 

також всіх тварин, навіть пса і 

кота виганяє на подвір'я – 

«щоб чули весну і самі про 

себе дбали». 

Пасічники цього дня виставляють на двір вулики. 

У цей день не можна працювати. Особливо по 

господарству. Все, що у цей день буде зроблено – зіпсується. А 

що буде посаджено – засохне. Існує поговірка: «На 

Благовіщення пташка гнізда не в’є, а дівка косу не плете». 

 

Вхід Господній у Єрусалим ( неділя перед Великоднем) 

Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя, Пальмова 

неділя (грец. Κςπιακή ηυν Βαΐυν, ст.-слов. Недѣля Ваїй) – 

християнське свято, що відзначається у тиждень, що передує 

перед Великоднем, тобто шостий Тиждень Великого Посту. 

У просторіччі називається Вербною Неділею, що 

пов'язано з тим, що пальмові гілки в слов'янських країнах 

замінювали на верби. 

У день неділі відзначається вхід Ісуса Христа у 

Єрусалим. Народ зустрічає його як царя і кидає йому під ноги 

пальмові листки. У середньоморському регіоні пальми 

вважались знаком життя і перемоги, а у Ізраілі символом 

незалежності та перемог ізраїльського царя.
 
Ослиця (осел) є 

символом скромності царя і його ненасильницької влади. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9
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 Євангеліє від Матвія 

сповіщає: «Вони привели до Ісуса 

ослицю й осля, і одежу поклали на 

них, і Він сів на них. І багато 

народу стелили одежу свою по 

дорозі, інші ж різали віття з 

дерев і стелили дорогою.  

А коли увійшов Він до 

Єрусалиму, то здвигнулося ціле 

місто, питаючи: Хто це такий? А 

народ говорив: Це Пророк, Ісус із 

Назарету Галілейського! Потому 

Ісус увійшов у храм Божий, і 

вигнав усіх продавців і покупців у 

храмі, і поперевертав грошомінам столи, та ослони продавцям 

голубів.  

І сказав їм: Написано: Дім Мій буде домом молитви, а ви 

робите з нього печеру розбійників. 

І приступили у храмі до Нього сліпі та криві, і Він їх 

уздоровив. А первосвященики й книжники, бачивши чуда, що Він 

учинив, і дітей, що в храмі викрикували: Осанна Сину 

Давидовому, обурилися, та й сказали Йому: Чи ти чуєш, що 

кажуть вони? А Ісус відказав їм: Так. Чи ж ви не читали 

ніколи: Із уст немовлят, і тих, що ссуть, учинив Ти хвалу? І 

покинувши їх, Він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч 

перебув».
125

  

За думкою євангеліста Матвія та стародавніх церковних 

тлумачів, у день Входу Господнього в Єрусалим виповнилося 

старозавітне пророцтво про образ явища світу очікуваного 

Месії.  

Урочистий вхід Царя не на коні, а саме на ослі, 

пояснюється давнім звичаєм: царі їздили на віслюку для того, 

щоб показати, що вони не бажають війни. Осел 

представлявся тваринам, що символізує стан світу, тому і 

Христос в'їжджає в Єрусалим на ослі, знаменуючи тим самим, 

що Він буде царювати не силою зброї, але Духом 

                                                           
125 Євангеліє від Матвія. – Гл. 21, вірш 7-17. 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Господнім. Саме так вступав в Єрусалим і предок Спасителя – 

цар Давид.  

Свято Входу Господнього в Єрусалим присвячене 

останнім дням земного життя Ісуса Христа. 

Вхід до Єрусалиму знаменує собою близькість перемоги 

життя над смертю і гріхом.  

Одночасно Вхід являє собою і початок кінця земного 

життя Христа-Спасителя і завершення багатовікового шляху 

людського роду до свого спасіння. Вхід до Єрусалиму передує 

собою смерть Ісуса, Його розп'яття.  

 

Вознесіння Господнє  

(40-й день після Великодня) 

Вознесіння Господнє (Вознесіння, Вшестя) ) – подія 

новозавітної історії, зішестя Ісуса Христа в плоті на небо і 

встановлене церквою християнське свято. Повна назва: 

Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа 

(грец. Ἁνάλητιρ ηοῦ Κςπίος καὶ Θεού καὶ Συηῆπορ ἡμῶν Ἰηζοῦ 

Φπιζηοῦ), який відзначається на 40-й день після Великодня і 

завжди припадає на четвер.  

Згідно з християнським вченням після воскресіння 

Христа через сорок днів Бог забрав його на Небо, хоч до цього 

Він ходив по землі. Це останній день, коли можна вітатися 

словами «Христос воскрес!». Опісля Вшестя це вже 

заборонялося. 

Після Воскресіння Ісус Христос сорок днів залишався на 

землі. Він мав зійти на небеса відразу, але Він залишився на 

землі, щоб переконати всіх в істинності Свого Воскресіння.  

Про Вознесіння Господнє коротко розказано в 

заключних розділах двох Євангелій – від Марка і від Луки: 

«І вивів їх геть [з города] до Віфанії і, піднявши руки 

Свої, благословив їх. І коли благословив їх, став віддалятися від 

них і підноситися на небо. А Вони поклонились Йому, і 

повернулись до Єрусалиму з великою радістю. І постійно вони 

перебували в храмі, переславляючи й хвалячи Бога. Амінь».
126

 

Христос був піднесений на небо Своєю божественною 

силою.  

                                                           
126 Євангеліє від Луки. – Глава 24, вірш 50-53.  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://www.kplavra.kiev.ua/Voznesinnja_Gospodnje.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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Після цього ученики Ісуса Христа повернулись у 

Єрусалим з великою радістю і 

залишалися там усі разом, 

очікуючи зішестя Святого 

Духа. Всі вони молилися в 

храмі Божому, славлячи і 

складаючи подяку Богові. З 

ними були Діва Марія – Мати 

Господа Ісуса Христа зі своїми 

родичами.  

У ці дні апостоли, 

помолившись, вибрали за 

жеребом з інших учеників 

Христових дванадцятого апостола Матфія на місце Іуди-

зрадника.  

Вознісшись на небо, Ісус Христос, згідно з Його 

обіцянкою, невидимо завжди знаходиться на землі між 

віруючими. Тому після празника Вознесіння прийнято, 

вітаючись, говорити «Христос посеред нас». 

Свято Господнього Вознесіння стає загальнознаним у IV 

столітті. Його своїми проповідями звеличили святі Іван 

Золотоустий, Григорій Ніський, Епіфан Кипрський, Лев 

Великий й інші.  

У слов'янській народній традиції вважалося що з цього 

дня починається повний розквіт весни і перехід до літа. 

Під вечір розпалювали велике вогнище – символ 

настання пробудження і розквіту природи. З цього дня 

випускають колос озимі злаки.  

 

День Святої Трійці  

(50-й день після Великодня) 

 День Святої Трійці (Трійця, П'ятидесятниця (грец. 

Πενηηκοζηή) – один з головних християнських свят. 

Православні церкви святкують День Святої Трійці в 

неділю в 50-й день після Великодня. Свято входить до переліку 

дванадесятих свят. 

У народі це свято ще називають П'ятидесятницею тому, 

що зішестя Святого Духа на Апостолів сталося на десятий після 

http://www.kplavra.kiev.ua/Trijcja.html
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вознесіння Ісуса Христа, тобто, на  п'ятдесятий день після його 

Воскресіння. 

Саме зі сходження 

Святого Духа на апостолів 

починається історія 

створення святої вселенської 

(кафолічної) апостольської 

Церкви, від якої ведуть своє 

походження всі сучасні 

християнські громади на 

нашій планеті. 

Після вознесіння Ісуса 

Христа настав десятий день: це був п'ятдесятий день після 

Воскресіння Христового. Всі апостоли разом з Божою Матір'ю і 

з іншими учнями Христовими та іншими віруючими перебували 

в одній світлиці в Єрусалимі.  

Ось як про це йдеться у «Законі Божому» відомого 

священика – протоієрея Руської православної церкви за 

кордоном   Слобідського С.О.
 127

:  

«Була третя година дня, за єврейським рахунком годин, 

тобто, по-нашому – дев'ята година ранку. Раптом зробився 

шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де 

перебували учні Христові. І з'явилися вогненні язики і спочили 

(зупинилися) по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа 

Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не 

знали».
128

 

Так Дух Святий, за обітницею Спасителя, зійшов на 

апостолів у вигляді вогненних язиків.  Він дав апостолам 

здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам. 

А зійшов у вигляді вогню у знак того, що має силу спалювати 

гріхи й очищати, освячувати і зігрівати душі.  

Свято П'ятидесятниці почали широко відзначати з IV 

століття, після прийняття церквою догмата про трійцю – 

визнання існування єдиного Бога з одночасним визнанням трьох 

                                                           
127 Слобідський Серафим Олексійович (1912-1971) – протоієрей Руської 

православної церкви за кордоном. Автор відомого підручника «Закон Божий». 
128 Слободской С.А. «Закон Божий», 1957. – Часть 203. Режим доступу: 

http://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/203 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/1971
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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його проявів (ликів, іпостасей): «Ідіть, научайте всі народи, 

хрестячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Духа Святого».
129

 

 

Преображення Господнє (19 серпня) 

Преображення Господнє (грец. Μεηαμόπθυζιρ ηος 

Κςπίος και Θεού και Συηήπορ ημών Ιηζού Φπιζηού – 

Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа) – 

описане в Євангеліях таємниче преображення, явище 

Божественної величі і слави Ісуса Христа перед трьома 

найближчими учнями під час молитви на горі. Свято 

християнської церкви. У народній традиції називається також 

Яблучний Спас або Другий Спас. 

У Католицькій церкві святкується 6 серпня. У разі якщо 

6 серпня випадає на будній день, то святкування може бути 

перенесено на наступне неділю. 

За Євангеліями від Матвієя, Марка та Луки одного дня 

Ісус узяв із собою трьох апостолів: Петра, Якова та Івана і 

привів їх на гору Фавор. Там на їхніх очах він «переобразився»: 

його вбрання стало сліпучо білим, а обличчя засяяло, мов сонце. 

Біля нього Мойсей та Ілля. Світла, ясна хмара огорнула їх, а 

голос із тієї хмари промовив: «Це – мій улюблений Син, що я 

його вподобав: його слухайте».
130

  

Розповідь про преображення подається між двома 

повідомленнями Ісуса про близьку смерть і воскресіння. У цій 

сцені присутність Мойсея та Іллі поруч з Ісусом означає зв'язок 

між старим і новим Завітом. Світло, що переображує Ісуса, є 

водночас відображенням божественної слави і передвістям 

слави його воскресіння.   

Спускаючися з гори, Ісус заборонив учням говорити про 

побачене ними, «поки Син Людський не воскресне з 

мертвих».
131

 

Свято почало відзначатися в Палестині з IV століття, з 

часу, коли імператриця Олена побудувала на горі Фавор храм на 

честь Преображення. 

                                                           
129 Євангеліє від Матвія. – Глава 28, вірш 19. 
130 Євангеліє від Матвія. – Глава 17, вірш 5. 
131 Євангеліє від Марка. – Глава 9, вірш 9. 

http://www.kplavra.kiev.ua/Preobrazhennja_Gospodnje.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%97%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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У народній традиції східних 

слов'ян Преображення називається 

Другим Спасом або Яблучним 

Спасом. Народну назву свято 

отримало через те, що, в цей день 

освячується виноград нового врожаю і 

інші плоди, а там, де його немає, - о  

яблука, після чого їх дозволялося 

вживати в їжу. Освячення плодів 

проводиться в кінці святкової літургії і 

є вираженням дару від Бога. 

У православному іконописі 

композиція Преображення завжди 

зображується серед скелястого 

пейзажу. На іконах Христос зображується у величі своєї 

божественної слави, яка символічно виражена в особливій 

білизні його одягу. Білизна підкреслюється німбой 

(мандорлой)
132

 – темним колом, на тлі якого Ісус. Мойсей та 

Ілля зображуються по обидва боки від Христа, присутні також 

священик і диякон. 

 

Успіння Богородиці – 28 серпня 

Успіння Богородиці (грец. Κοίμηζις Θεοηόκοσ, Koímēsis 

Theotokou) – східнохристиянське свято, день смерті (успіння) 

Діви Марії – матері Ісуса Христа.  

Історичних даних, як довго Божа Мати ще перебувала на 

землі після Христового Вознесіння, немає. Про те, коли, де і як 

Вона померла у Євангелії нічого не згадано. 

Свято має подвійний зміст: зрозуміла людська скорбота 

поєднується з радісною упевненістю в тому, що смерті і небуття 

просто не існує. На це вказує і слов'янська назва: «Успіння», – 

тобто, «Сон», за яким буде пробудження і слава. 

До VI століття Успіння не святкувалося серед християн 

як церковне свято. Історія появи свята Успіння описана у Іоанна 

                                                           
132 Німб (від лат. nimbus – хмара) умовне позначення сяйва навколо голови 

в зображенні Христа, Богоматері, інших святих. 

http://www.kplavra.kiev.ua/Uspinnja_Presvjatoji_Bogorodici.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F
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Дамаскіна
133

 у творі «Друге похвальне слово на Успення 

Богоматері». 

До моменту своєї смерті Богородиця проживала в 

Єрусалимі, відвідувала для молитов Голгофу і Гроб Господній. 

Одного разу під час молитви їй 

з'явився архангел Гавриїл, який 

повідомив, що через три дні вона 

відійде до Христа Бога. 

Заспокоюючи Марію, щоб вона 

була готова до свого смертного 

годині, архангел сповістив їй: 

«Син Твій і Бог наш з 

архангелами і ангелами 

херувимами і серафимами, з усіма 

небесними духами і душами 

праведних зачне Тебе, Матір Свою, 

в небесне царство, щоб Ти жила і 

царювала з них нескінченне час» 

В ознаменування своїх слів архангел вручив пресвятій 

Богородиці гілку райського дерева (фінікової пальми), вказавши 

нести її перед труною Богородиці при похованні. 

Під час поховання зчинилося дуже багато чудес. 

Доторкаючись до одру Божої Матері сліпі прозрівали, біси 

виганялися, всяка хвороба зцілялася у людей.  

Поховання Богородиці апостоли зробили в гробниці, де 

були упокоєні її батьки Іоаким і Анна, і її чоловік Йосип. 

Через три дні після поховання Божої Матері у Єрусалим 

прибув апостол Хома, який був відсутній на похороні. Він дуже 

засмутився, що не зміг попрощатися з Божою Матір’ю.  

Апостоли погодилися відвалити камінь від могильної 

печери, щоб дати Хомі можливість попрощатися з тілом Божої 

Матері. Коли апостоли відкрили печеру, то побачили, що там, де 

лежало тіло Богоматері, лежать лише одні похоронні пелени. 

Тіло Богоматері вознеслося до Бога.  

                                                           
133 Іоанн Дамаскин (675-753) – християнський святий, знаменитий 

візантійський богослов і філософ, церковний письменник, шанований у 

більшості православних спільнот по всьому світу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/675
https://uk.wikipedia.org/wiki/753
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Існує православний переказ, що на третій день після 

поховання Богородиця з'явилася апостолу Фомі і кинула йому 

на втіху Свій пояс з Неба. 

У православ'ї свято Успіння Богородиці відноситься до 

числа дванадесятих свят і має 1 день святкування і 8 днів 

післясвяткування.  

Святу передує двотижневий Успенський піст з 14 серпня 

по 27 серпня включно, який є найбільш суворим після Великого 

посту. 

------------------------------------- 

У східно-християнській церкві склалася традиція 

написання "святкових" ікон, присвячених особливо шанованим 

святим. Ікони поміщаються у другому знизу ряду іконостаса.  

Святковий ряд складають в основному ікони 

дванадесятих свят. 

http://znaimo.com.ua/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96
http://www.kplavra.kiev.ua/Ikona.html
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Українські народні звичаї та обряди 

Українські народні звичаї та обряди походять з 

передхристиянських часів. Вони віддзеркалюють 

життєдіяльність людей, що тісно пов'язана з природою, тобто 

мають синкретичний
134

 характер – що тісно єднав людину та її 

життя з природними явищами, ставив залежними від них 

свідомість людини. 

Обряди охоплювали все життя людини від народження 

до смерті та всі сфери її діяльності впродовж життя. 

Більшість сучасних науковців досліджують українську 

обрядовість за календарною схемою, що відповідає природному 

циклу: зимові, весняні, літні, осінні обряди. Такий підхід 

представляє в основному обряди та традиції, пов’язані з 

господарчою діяльністю людини, що забезпечує їй фізічне 

існування. 

В умовах сучасності все більшого значення придається 

обрядовості, яка стосується особистого життя людини і 

дотримання якої впливає на свідомість, забезпечує впевненість 

людини у побудові свого життя, життя своєї родини та 

близьких.  

Таким чином, обряди календарного циклу поступово 

з’єднуються з повсякденним життям, набуваючи іншого 

етичного значення, яке пов’язано з долею людини, її успішності 

у житті. 

Святвечір 

Святвечір («Багата кутя» – «кут» у перекладі з 

давньоарабськї мови – їжа) – вечір (вечеря) напередодні Різдва – 

6 січня. У народі називають Різдвяний вечір.  

Кутя – основна страва вечері. Продукти, з яких її 

готують, мають символічне значення. Зерно – символ 

воскреслого життя, мед – символ здоров'я і добробуту, мак – 

достаток у сім'ї, фрукти – багатий урожай.  

Зазвичай, підготовка до святкової вечері носила 

урочистий характер: 

                                                           
134 Синкретизм (від грец. synkrëtismós – з'єднання) –  

нероздільний  стан будь-якого явища. У нашому значенні – невід’ємність 

природних явищ, міфів та релігії від людського буття. 
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На покуті під образами розстеляли чисте сіно, на яке 

ставили горщики з кутею та узваром. Подекуди їх покривали 

обрядовим хлібом – книшем.  

Широко побутував звичай ставити на покуті сніп із 

жита, пшениці або вівса (дідух). Іноді в нього встромляли косу, 

серп, граблі, що символізувало успішну працю в наступному 

аграрному сезоні. 

До Святвечора готували 

чітко визначену кількість страв (7, 

9 чи 12), використовуючи майже 

всі наявні у господарстві 

продукти, за винятком 

скоромних
135
. Сама трапеза 

проходила з додержанням певних правил і нагадувала 

розгорнуте обрядове дійство. Обов'язково запалювали воскову 

свічку. Господар курив ладаном у хаті й читав молитву, щоб 

відвернути злі сили.  

На Святвечір було прийнято вшановувати померлих і 

живих родичів. Для перших залишали рештки їжі на столі (мити 

посуд у цей день вважалося за гріх). До живих посилали дітей зі 

святковими стравами. Приймаючи їх, господарі дякували і теж 

передавали такі самі страви зі свого столу. Це символізувало 

спорідненість сімей, їхню приязнь і взаємну щедрість. Дітей, які 

приносили вечерю, частували, обдаровували гостинцями. 

 Колядування – давній звичай різдвяних поздоровлень 

(обходів) із виконанням величально-поздоровчих пісень 

(колядок).  

Група чоловіків, 

неодруженої молоді та дітей 

заходила на подвір'я кожної 

хати, славила господарів, бажала 

їм здоров'я, щастя, щедрого 

врожаю, достатку, за що 

отримувала певну винагороду. В 

основі цих обходів лежала 

магічна ідея "першого дня", згідно з якою побажання, 

висловлені на новорічні святки, мали стати реальністю. 

                                                           
135 Скоромні продуктии – продукти  не рослинного походження (м’ясні, 

молочні, тощо)/ 
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Під час обходів виконувалися колядки – величальні 

обрядові пісні, які походять з глибокої давнини.  

Найпопулярніша з них «Добрий вечір тобі, пане 

господарю»:  

• Добрий вечір тобі, пане господарю: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

• Застеляйте столи, та все килимами: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

• Та кладіть калачі з ярої пшениці: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

• Бо прийдуть до тебе три празники в гості: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

• А що перший  празник - Святеє Рождество: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

• А другий вже празник - Святого Василя: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

• А третій вже празник - Святі Водохрещі: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

• А що перший празник зішле тобі втіху: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

• А що другий празник зішле тобі щастя: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

• А що третій празник зішле всім нам долю: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!  

• Зішле всім нам долю, Україні волю: радуйся!  

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

 

Обов’язковим атрибутом колядування була Зірка. Це 

пов’язано з євангельською легендою про Христа, чудесне 

народження якого провістила ―віфліємська зоря‖.  

Обряди Маланки та Василя. Свято Маланки 

відмічають 13 січня, ще його називають Щедрим вечором, або 

Щедрою (Другою) кутею. Святом Василя називають Старий 

Новий рік і відмічають його 14 січня. Під час Щедрої вечері 

накривають багатий стіл, де переважають м'ясні страви. Вдруге 

протягом зимових свят готують кутю. Випікають спеціальні 

хліби – «Маланку» та «Василя».  

«Маланка» (Меланка) – традиціиний новорічний обряд із 

використанням масок. Назвою він зобов'язаний Св. Меланії, 
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день якої за юліанським календарем припадав на 31 грудня, а за 

новим – 13 січня. 

За традицією роль 

головного обрядовою 

персонажа – Маланки – грав 

хлопець, перевдягнений у 

жіночий народний костюм. 

Інші ролі також виконували 

парубки. Лише подекуди меланкували й дівчата. 

Маланка зображувала господиню, що все робить 

недоладно: б'є посуд, миє піч водою, а лави підмазує глиною, 

підмітає сміття від порога до середини хати тощо.  

Традиційні карнавальні образи Маланки включали маски 

тварин – Кози, Ведмедя, Журавля, Бика, Коня, маски Діда і 

Баби, а також багатьох інших персонажів. 

14 січня на Старий Новий рік, або Василя господарі 

прокидаються рано, до схід сонця, прибирають солому з 

долівки, підмітають в хаті. Від Святого вечора до Василя 

підлогу ніхто не підмітав, щоб не вимести і не винести щастя та 

долі з хати. 

З самого ранку, ще вдосвіта, набравши в кишені або 

рукавички зерна, хлопці вирушають до сусідів і родичів 

посівати. Найчастіше посівають пшеницею, можна посівати 

житом, ячменем, вівсом.  

Посіваючи хлопчики промовляють:  

«Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, на 

щастя на здоров'я, на Новий рік, щоб ще краще вродило, як 

торік, конопельки до стельки, льон по коліна, щоб Вас, 

господарю, голова не боліла!" "З Новим роком будьте здорові, 

щоб велися Вам бички і корови, щоб родили морква й буряки, 

гарбузи і огірки, картопля і капуста, щоб ваша дівка була 

тлуста!»  

Слово «тлуста» означає статна, дорідна. Господарі 

пригощають посівальників пирогами, горіхами, цукерками, 

платять дрібні гроші. 

Щедрування – звичай новорічних обходів на старий 

новий рік – 13 січня. Під час таких обходів групи 

щедрувальників (переважно молодь) піснями славили 



Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-108- 

 

господарів, бажали їм здоров'я й достатку, за що отримували 

винагороду.  

Щедрування супроводжувалось магічними діями, 

музикою, танцями, пантомімою, обрядовими іграми з масками. 

Найпопулярніша і найпростіша щедрівка «Щедрик, 

ведрик»: 

Щедрик, ведрик. 

Дайте вареник, 

Грудочку кашки, 

Кільце ковбаски... 

Найвідоміша народна пісня 

«Щедрик» у обробці видатного  

українського композитора Дмитра 

Леонтовича увійшла у скарбницю зразків класичного музичного 

мистецтва України: 

Щедрик, щедрик, щедрівочка, 

Прилетіла ластівочка, 

Стала собі щебетати, 

Господаря викликати: 

Вийди, вийди, господарю, 

Подивися на кошару, 

Там овечки покотились, 

А ягнички народились. 

В тебе товар весь хороший, 

Будеш мати мірку грошей. 

Хоч не гроші, то полова, 

В тебе жінка чорноброва. 

Щедрик, щедрик, щедрівочка, 

Прилетіла ластівочка. 

Водохреща (19 січня) – обряд, пов’язаний релігійним 

святом Хрещенням Господнім.  

Напередодні Водохрещі святкується «Голодна кутя», або 

другий Святий Вечір.  

Увесь цей день віруючі люди нічого не їли – постилися. 

Сідали вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю 

подавали пісні страви – смажену рибу, вареники з капустою, 

гречані млинці на олії, кутю та узвар. Після вечері всі клали свої 

ложки в одну миску, а зверху – хлібину, «щоб хліб родився». 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80


Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-109- 

 

Вважається, що на Водохреща, з опівночі до опівночі, 

вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, 

лікуючи тілесні й духовні хвороби. 

На другий день зранку йдуть до церкви святити воду. 

Вранці у церкві відбувається Богослужіння. Після 

Богослужіння весь народ іде на річку або став до хреста, який 

прорубаний на льоду ополонкою. 

Попереду несуть дерев'яний 

церковний хрест.  

До річки на Водохреща 

йдуть усі: старі, молоді і діти. 

Кожен несе з собою пляшку або 

глечик на воду.  

Коли вже воду освячено, люди підходять до ополонки і 

набирають у свій посуд води. Деякі заринаються у воду. 

Уже вдома цією свяченою водою починається трапеза, 

кожний господар кропить водою усіх членів сім'ї, хату, інші 

будівлі, криниці. 

Масниця (масляна) – свято на честь весняного 

пробудження природи. Початок нового циклу залицянь і 

любощів, пошуку пари, з метою продовження роду. 

Це останній , напередодні 

Великого посту, тиждень коли 

можна було справляти весілля. Цей 

тиждень також називали Бабським 

тижнем або попросту Бабським, а 

Колодій, відповідно, Бабським 

святом. Протягом цього тижня 

чоловікам належало слухатися жінок 

і витримувати їхні забаганки. 

У наші часи елементи традиційної Масляної 

використовуються у святі "Проводи зими", яке має світський 

характер і відзначається у містах і селах масовими гуляннями. 

Гуляння починалися зустріччю масниці в неділю перед 

масляного тижнем. У деяких селах збереглася традиція: Перші 

три дні масляного тижня йшла підготовка до свята – привозили 

дрова для олійних багать, прибирали хати. Основні святкування 

припадали на четвер, п'ятницю, суботу, неділю.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Останній день масляної називають «Прощений день». У 

цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі 

образи, спричинені протягом року, аби з чистою душею почати 

постувати. 

Цього дня люди традиційно ходять до родичів і 

висловлюють шану батькам. За традицією говорять ―Прости 

мені‖, а у відповідь чують ―Бог простить – і я прощаю‖. 

У прощений день їздять обдаровувати кума з кумою. 

Прощання між рідними та знайомими відбувається увечері.  

Великдень  (Пасха або Паска) – день і свято, що поєднує 

слов’янську традицію відзначання весняного рівнодення та 

християнське свято Воскресіння Ісуса Христа, що сталося на 

третій день по його смерті. 

У народному побуті 

українців Великдень чітко утримує 

елементи язичницьких ритуалів: 

випікання паски, фарбування яєць, 

ігри, танці й розваги молоді, 

вшанування предків.  

Але головні традиції свята пов’язані з релігійним 

змістом подій, що відбувалися у Єрусалимі на Голгофі
136

 майже 

дві тисячі років тому, коли був розіпятий Ісус Христос. 

Про це йдеться у Євангеліях: 

«І, несучи хреста Свого, Він вийшов на місце, що звалося 

Череповищем, а єврейською Голгофа; 

І там розп„яли Його і з Ним двоє інших, по той і по другий 

бік, а посередині Ісуса. 

А Пилат написав і підпис поставив на хресті. Написано 

було: “Ісус Назарянин, Цар юдейський” 

Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де був 

розп„ятий Ісус, було неподалік від міста, і написано було 

єврейською, грецькою та латиною. 

А першосвященики юдейські сказали Пилатові: Не пиши: 

Цар юдейський, але що Він казав: Я Цар юдейський. 

Пилат відповідав: Що я написав, те написав».
137

 

                                                           
136 Голгофа (івр. אתלגלוג, «лобне місце» від арам. gûlgaltâ, букв. «череп») – 

невисокий пагорб за міськими стінами Єрусалиму. У І столітті був 

традиційним місцем публічних страт. 
137 Євангеліе від Іоана. – Глава 19,  вірш 17-22. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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Традиційно свято починається за тиждень до неділі – 

дня, коли Ісус Христос воскрес після страти.  

Але, взагалі, до Великодня віруючі готуються впродовж 

семи тижнів – саме стільки часу провів Ісус Христос у пустелі. 

Уважається, що у ці дні душа віруючого має співчувати 

стражданням Господа, котрі пережив Ісус Христос у людській 

подобі в останні дні. Ці сім тижнів називаються «седмицями» 

(тижнями). Останній тиждень перед Великоднем 

називається Страстна Седмиця (Страсний тиждень)
138
. Основні 

події страждань Ісуса Христа, що відбувалися того тижня: 

Ісус Христос входить в Єрусалим. Ісус Христос після 

сорока днів строгого посту та після воскресіння мертвого Лазаря 

входить у Єрусалим – тогочасну столицю Ізраїлю. Населення 

міста дає йому дорогу на його ослику, встеляючи дорогу  

гілками пальми. 

Помазання Марією Магдалиною Ісусових ніг. У 

середу страсного тижня у домі Симона Марія 

Магдалина обмащує Ісусові ноги миром. 

Ісус омиває ноги апостолів. Під час тайної вечері Ісус 

Христос миє кожному із своїх учнів ноги. Такі дії у тих краях 

вважались як гостинність. У цьому випадку – це вияв великої 

любові Ісуса до своїх учнів. 

Тайна вечеря. Тайна вечеря відбулася у четвер, день 

перед розп'яттям Ісуса. У цей день Христос зібрав своїх учнів і 

розповів апостолам яке майбутнє його чекає. Він також розказав 

учням, що серед них є зрадник, який зрадив його. Він попросив 

зрадника вмочити свій хліб у його вино. Зрадником був Юда 

Іскаріот: він вмочив свій хліб у вино Ісуса. Ще відомою є тайна 

вечеря тому, що тут відбулось вперше таїнство Євхаристії. 

Ісус входить разом з апостолами в Оливне місто. В 

оливному Гефсимандському саду зупинились апостоли з Ісусом. 

Ісус їм сказав: «Ви тут чекайте, не спіть і моліться». 

Ісус молиться в оливному місті. У цю ніч з четверга на 

п'ятницю Ісус молився Богові. Він просив у нього терпіння 

пережити усе це. 

Арешт Ісуса. Поцілунок Юди.  У цьому 

Гефсимандському саду Христа арештували за доносом Юди 

                                                           
138 Страсті Христові – сукупність подій, пов'язаних із Ісусом Христом, що 

відбувались в останні дні його життя.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0_%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0_%D0%86%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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Іскаріота. Перед цим Юда подав умовний знак – поцілував 

Ісуса. Зараз вислів «поцілунок Юди» означає поцілунок 

зрадника, виявлення лицемірних почуттів до того, кого зрадив. 

Ісус Христос постає перед 

первосвященниками. Первосвященики востаннє допитуються,  

чи є Ісус Христос Богом. Ісус відповідає твердо, що є. 

Первосвященники вирішують відправити Ісуса на суд до Понтія 

Пилата. 

Відречення апостола Петра. Коли Ісуса Христа взяли 

під варту у Гетсиманському саду, то здалеку за Ним пішли 

апостоли Петро та Іван (Іоан). Невідомих людей туди не 

пускали й Петро залишився на вулиці біля воріт маєтку 

первосвященика Анни. Але Іван хотів, щоб і Петра пустили у 

двір маєтку Анни, тому попросив знайому служницю, щоб вона 

пустила Петра у двір. 

Служниця вийшла біля воріт маєтку Анни, щоб 

пропустити у двір Петра, й, щоб дізнатися, кого пустити, а може 

з допитливості, служниця питає: 

– Це ти учень тієї Людини – Ісуса? 

– Ні, – сказав Петро. І в цей час закукурікав півень.Так 

Петро вперше відрікся від Ісуса. 

Уцілому, апостол Петро тричі зрікся Ісуса у цю ніч, 

відповідаючи всім, хто його запитував, чи знає він Ісуса Христа.  

Суд Понтія Пилата над Христом На цьому суді Понтій 

Пилат зацікавився у якому царстві Ісус є Богом, але, отримуючи 

неочікувану відповідь, Пилат вмиває руки - що означає 

виходить із цієї справи. 

Катування Христа. Після того, як Понтій умив 

руки, євреї вирішили катувати Христа. На спині Ісуса за 

переказами не залишилось місця без рани. 

Увінчання терновим вінком. Після тяжкого катування, 

катам наказано одягнути Христа у червоний плащ. Кати 

надягають плащ, одягають терновий вінок і брудно лають Ісуса 

Христа. 

Хресна дорога. Ісуса відправляють нести 

тяжкий хрест від міста і аж до самої Голгофи. По дорозі він 

тричі падає, зустрічається із своєю Матір'ю, бачить плачучих 

жінок, Вероніка йому втирає лице, Симеон 

Киринейський допомагає нести хрест. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Знімання одягу Христа. Після хресної дороги, вже коли 

Ісус Христос приходить на Гологофу, з нього здирають одяг. 

Його тіло пече після засохлої крові 

Розп'яття на Голгофі. Знявши одяг з Христа, його руки 

і ноги прибивають до хреста. Ісус помер швидко : через 3 

години після розп'яття. За цей час Він встиг пробачити 

розбійникові його гріхи, йому пробили бік і напоїли жовчею і 

оцтом. 

Зняття з хреста. Після смерті Ісуса, його тіло зняли з 

хреста. 

Поміщення в гробницю. Мертве тіло Ісуса за 

єврейським звичаєм поклали в гробницю на три дні 

перебування. 

Визволення людей від пекельних мук. Про це 

у Новому завіті говорить тільки апостол Петро. За його словами, 

Ісус спустився в пекло і визволив всіх праведних із пекла в рай. 

Воскресіння Ісус воскрес із мертвих на третій день. 

У народі Страсна неділя називається «Вербною» за 

причини, що у цей час Христос уїжджав до Єрусалиму на ослі, і 

миряни устеляли перед ним дорогу пальмовим листям. Оскільки 

в Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гілками. 

Особливе значення має Великий четвер – день, коли Ісус 

разом зі своїми учнями під час Таємної Вечері розділив останню 

трапезу. Цей день іще називають Чистий Четвер, і всі 

православні по можливості намагаються причаститися. Увечері 

в церкві читають 12 Євангелій, де розповідається історія 

Христових Страждань. 

У Страсну П'ятницю з церкви виносять плащаницю – 

шматок тканини, в яку було 

загорнуте тіло Христа після 

зняття з хреста, та на котрій 

зображено його у труні. Під 

час богослужіння плащаниц

ю обносять навколо церкви 

тричі, що символізує 

сходження Христа. У цей 

скорботний день 

приписується нічого не їсти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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У Велику Суботу зранку відбувається особлива служба, 

яка з'єднана з Пасхальною Вечірнею. На ній читається 15 

пасхальних літургій з особливими святковими приспівами. 

Після їх читання священики міняють буденний одяг на 

святковий.  

У ніч Воскресіння Христа проводиться святкове 

богослужіння (Божественна Літургія), святяться паски, яйця та 

інші страви.  

Таким чином церква благословляє віруючих після 

тривалого посту знову вживати «скоромне». Багатий великодній 

стіл – символ небесної радості і символ вечері Господньої. 

Івана Купала (Купайла) – традиційне свято, яке 

відзначається в Україні, Білорусі, Росії в ніч на 7 липня. 

Історично цей день був днем літнього сонцевороту 

(сонцестояння), що згодом збігався з Різдвом Івана Хрестителя. 

Ім'я ж святу дав Купало – язичницький бог земних плодів.  

Святкування починається з виготовлення опудала 

головних персонажів свята – Купала і 

Марени. Опудало Купала виготовляють із 

соломи, прикрашають його стрічками і 

намистом, в інших – замість солом'яного 

опудала садовлять дитя, яке виконує роль 

Івана Купала. Обов'язково розкладається 

велике вогнище, через яке стрибають 

дівчата і хлопці поодинці або в парі. 

Купальське вогнище згідно з 

переказами має велику міфічну силу. Через купальське вогнище 

стрибають усі, проходячи таким чином своєрідний ритуал 

очищення. 

Кожен вважає за честь очиститися вогнем, тричі 

перестрибнувши через багаття. Коли 

ж вдало перестрибнуть багаття юнак 

з дівчиною – вони неодмінно 

одружаться і проживуть у злагоді 

все життя. Тому важливо знати, що 

не можна стрибати через Купальське 

вогнище будь із ким, а лише з 

судженим (судженою). 

У надвечір'я дівчата гадають 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84
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на судженого – кидають у воду свої вінки, а хлопці повинні їх 

дістати. Вінок – це символ щастя та одруження. Чий вінок 

хлопець дістане, того й дівчина повинна поцілувати і мусить 

бути з ним у парі на це свято (як правило, вибір зарання 

узгоджують). 

Покрова Пресвятої Богородиці – християнське і 

народне свято, відзначається церквами східного обряду 14 

жовтня. 

За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі 

з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я – 

Константинополь. Мешканці Константинополя з молитвою 

звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. 

І Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю 

покровою. Після цього вороги вже не могли побачити цих 

людей. 

Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його 

дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами. 

За іншою версією, натхненням для свята стало видіння 

Андрія юродивого під час облоги Константинополя військами 

агарян. Пресвята Богородиця з'явилася мешканцям міста у храмі 

та прийняла їх під свій захист покров. Після цього війська 

противника відступили, а місто було врятовано. 

За народними традиціями 14 жовтня люди прощалися з 

осінню і зустрічали зиму. Говорили: 

«На Покрову до обіду осінь, а після 

обіду – зима». І щоб прожити зиму в 

достатку і теплі, проводили обряди.  

У цей день господині 

перший раз розпалювали печі, При 

цьому, обов'язково використовували 

гілки плодових дерев, щоб у 

наступному році сади дали гарний 

врожай, а сім'я процвітала.  

До свята Покрови 

утеплювали житло і пекли млинці. 

Перед тим як сідати за святковий 

стіл, господиня обходила всі кути з 

тарілкою рум'яних млинців і, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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прочитавши молитву Пресвятої Богородиці, куштувала їх на 

смак.  

Для застілля пекли спеціальний Покровський коровай, 

яким пригощали усіх родичів та сусідів. А залишки короваю 

сушили і ховали до Великого Посту. 

На Покрови починають справляти весілля. «Покров, 

покров, покрий мою голову хоч хусточкою, хоч ганчіркою, аби не 

лишилася я в дівках» – таке замовляння промовляли молоді 

незаміжні дівчата, прикрашаючи ікону Діви Марії власноруч 

вишитим рушником. Також напередодні 14 жовтня дівчата 

намагалися дізнатися, хто до них засватається.  

Наприклад, ворожили на солоних варениках. Перед тим 

як лягти спати, дівчина з'їдала штук п'ять чарівних вареників і 

промовляла: «Суджений-ряджений, принеси мені водички 

напитися». Хто присниться, той і наречений. 

Також було популярним ще одне цікаве і веселе гадання 

на нареченого. У блюдце викладали різні предмети, а дівчата, не 

дивлячись, із зав'язаними очима, обирали один з них.  

За того, який предмет попався і судили про майбутнє 

нареченого.  

Як правило, значення предметів були такі: шматок золи 

–  бідне, важке життя, цукор – життя буде багате і веселе, 

цибулина – багато сліз у житті пролити доведеться, чарка –  

чоловік буде п'яницею, срібна каблучка – тихе, спокійне сімейне 

життя, золота каблучка – наречений буде дуже багатий. 

З 1999 р. свято Покрови в Україні відзначається як День 

українського козацтва. Традиційно вважається, що на Покрову 

у 1942 р. була утворена Українська повстанська армія, тому 14 

жовтня святкується як день УПА, проте, деякі історики 

вважають, що ця дата є суперечливою.  

З 2014 року указом Президента України на свято 

Покрови призначено День захисника України. 

День святого Миколая (у народі – День Миколи, 

Зимовий Миколай). Свято Святого Миколая традиційно 

відзначається 19 грудня, хоча існує і ще інший день Святого 

Миколая – 22 травня, і навіть є ще одне свято Святого Миколая 

– 17 лютого, який святкується на честь Святого Миколая – 

Студійського ігумена. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Зимовий день Святого Миколая – одне із найбільш 

шанованих християнських свят. 

Про Святого Миколая складено безліч легенд. Святий 

Миколай був багатою людиною і дбав про 

бідних людей тих часів.  

Найбільш імовірно, що 

традиція дарувати подарунки пішла від 

відомого випадку, коли 

один збіднілий чоловік не міг забезпечити 

своїх трьох доньок приданим. Святий 

Миколай вирішив допомогти трьом 

сестрам, яких через бідність ніхто не хотів 

брати в дружини. Вночі, напередодні 

Різдва, він кинув їм через камінну трубу 

три мішечки із золотими монетами. Святий Миколай бажав, щоб 

ті три дочки не знали, хто їм закидав це золото. 

Після допомоги трьом сестрам, Миколай продовжував 

здійснювати підтримку бідних городян, залишаючись 

непоміченим.  

Він непомітно приносив у їхні будинки іграшки та теплі 

речі для дітей, ліки для хворих. 

У сучасних уявах Святий Миколай завжди приходить 

вночі. Діти країн Європи, що бажають отримати подарунки, під 

вікном або біля дверей ставлять черевик для подарунків. Якщо в 

будинку є камін, то біля нього обов'язково на ніч залишається 

шкарпетка або рукавичка. За традицією у свято Святого 

Миколая діти отримують у подарунок солодощі. Деякі дітлахи в 

передсвятковий вечір кладуть в черевик записку, в якій пишуть, 

що їм хотілося отримати.  

На Україні діти шукають свої подарунки вранці під 

подушкою. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Українська національна символіка 

Українська національна символіка починається з 

тризуба,  який своїм таємничим і до кінця не розкритим 

походженням становить основу Герба України – одного з 

офіційних символів держави. 

 Перша літописна згадка про тризуб як про 

великокнязівський знак відноситься до ІХ ст. Його зображення 

відоме із печатки князя 

Святослава Ігоревича. Згодом, 

цей знак карбується на 

срібних монетах великого 

князя київського Володимира 

Святославовича де з одного 

боку портрет князя, а з іншого – тризуб.  

Існує думка, що тризуб символізує три життєтворчі 

енергії –  Мудрість, Знання і Любов (або Вогонь, Воду й Життя). 

Інша думка стверджує те, що за допомогою тризуба 

слов'яни символічно зображали слов'янського бога Перуна, який 

був покровителем скіфів, котрі, як писав Геродот, називали себе 

«соколотами» – тими, що поклоняються соколу – священному 

птаху бога всього живого – Перуна.  

Поширений впродовж кількох століть у всіх 

князівствах Київської держави, 

тризуб зазнавав змін, іноді стаючи 

двозубом. Але завжди зберігалася 

структура, яка була започаткована 

князем Володимиром. 

Філософська думка про 

походження тризуба висловлюється 

різними гіпотезами. Вони трактують 

цей знак символічне зображення  

влади над трьома світами – 

небесним, земним і підземним. 

По відродженні української 

держави у 1917 р. Мала Рада (12 

лютого 1918 р. у Коростені), а потім 

і Центральна Рада (22 березня 1918 

р.), прийняли тризуб  як Великий і 

Малий Герб України. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
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Першим оригінальним українським гербом, відомим з 

ХVІ ст., був лицар із самопалом – герб 

Війська Запорозького. Вперше він 

фіксується на печатці 1592 р. На ній 

зображено козака з мушкетом. За 

легендою ХVІІІ ст. поява цього герба 

позв'язувалася із військовою 

реформою короля Речі Посполитої 

Стефана Баторія
139
. У 1578 р. 

у Львові в урочистій обстановці він 

підписав документ, яким 

створювалось козацьке реєстрове 

військо.  

З того часу фактично створився і узаконився новий 

соціальний прошарок – козацтво. У вересні-грудні 1578 р., 

готуючися до війни з Московією, Стефан 

Баторій збільшив кількість реєстрових 

козаків до 500, а у 1583 р. – до 600 осіб, 

надав їм ряд привілеїв, у тому числі 

козакам було вперше 

передано хоругву, бунчук, булаву та 

печатку.
140

 

Однак створена Гетьманщина 

упродовж ХVІІІ ст. поступово втратила 

політичну і економічну автономію. У 

1764 р. наказом імператриці Катерини 

ІІ інститут гетьманства було скасовано, а 

ще через рік Гетьманщину реформовано 

в Малоросійську губернію. 

Адміністративна та військова реформа 

уряду Російської імперії, проведена у 1763–

1765 рр. та націлена на ліквідацію 

                                                           
139 Стефан Баторій, Штефан Баторій (угор. Báthory István, біл. Стэфан 

Баторы, лит. Steponas Batoras , рум.Ştefan Báthory, пол. Stefan Batory) (1533-

1586) – польський король (з 1576), Великий князь Литовський та Руський, 

глава Речі Посполитої обох народів. 
140  Лепявко С. Криштоф Косинський // Володарі гетьманської булави: 

Історичні портрети / Автор передмови В. А. Смолій. – К.: Варта, 1994. – С. 28-

29. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80_%D1%96%D0%B7_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/1592
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1578
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1583
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1764
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1533
https://uk.wikipedia.org/wiki/1586
https://uk.wikipedia.org/wiki/1576
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%27%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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автономії слобідських козацьких полків. На 

території Слобідської України почали діяти російські державні 

установи, а козацькі полки було реформовано у 

регулярні гусарські.  

Козацьку автономію та полковий устрій було остаточно 

ліквідовано. Слобідська Україна перетворилась на звичайну 

провінцію Російської Імперії – Слобідсько-Українську 

губернію з центром у Харкові.
141

 

У 1860 р. було створене Кубанське козацьке військо, що 

вважається останньою ланкою Війська Запорозького. Воно було 

створено шляхом об'єднання Чорноморського козацького 

війська та частини Лінійного козацького війська.  

Головною причиною утворення Кубанського козацького 

війська було намагання царського уряду за рахунок об'єднання 

Чорноморського козацького війська, що складалося з українців, 

з частиною Лінійного козацького війська, у якому переважали 

росіяни, активізувати серед українців процеси русифікації та 

ліквідувати традиції, що панували серед козаків та старшин 

Чорноморського козацького війська.  

Революційні події 1917 р. почали відроджувати 

українську державність і поставили на порядок денний питання 

державного герба України. У 

квітні 1917 р. у Катеринодарі відбулися 

збори козацтва, на яких утворився 

козацький уряд – Кубанська Військова 

Рада . А 16 лютого 1918 року Законодавча 

Рада проголошує самостійну Кубанську 

Народну Республіку. Через декілька днів 

по закінченні сесії нарада членів Ради 

ухвалює резолюцію про прилучення 

Кубані на федеративних умовах 

до України. 

7 листопада 1917 р. була проголошена Українська 

Народна Республіка (УНР).  

                                                           
141 Багалей Д., Миллер Д. История города Харькова за 250 лет его 

существования (с 1655-го по 1905-й год): историческая монография / Багалей 

Д., Миллер Д. – Харьков: Издательство Харьковскаго городского 

общественнаго управления, 1905. – с.94. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%80%D1%96%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://litopys.com.ua/encyclopedia/storichn-pod-chas-v-vazhkikh-viprobuvan/chornomorske-kozatske-v-ysko-/?sphrase_id=1587
http://litopys.com.ua/encyclopedia/storichn-pod-chas-v-vazhkikh-viprobuvan/chornomorske-kozatske-v-ysko-/?sphrase_id=1587
http://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
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УНР – українська держава, що існувала в 1917–

1919 роках на території Центральної, Східної та 

Південної України зі столицею в Києві, до квітня 1918 року 

очолювалася Центральною Радою на чолі 

з Михайлом Грушевським; після грудня 

1918 року – Директорією. 

22 січня 1918 року УНР, 

після українсько-більшовицької війни, 

проголошена незалежною державою. До 

березня 1918 р. УНР користувалася 

міжнародною підтримкою Німецької 

імперії. Після поразки останньої в Першій 

світовій війні опинилася в міжнародній ізоляції. Проводила 

внутрішню політику, спираючись насоціалістичну популістичну 

ідеологію.  

22 січня 1919 р. УНР  об'єдналася із Західноукраїнською 

Народною Республікою.  

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) 

проголошена 19 жовтня 1918 р. Охоплювала 

територію заселену українцями – Галичину, 

Буковину й Закарпаття. 1 листопада 

атакована Польщею за підтримки країн 

Антанти, насамперед Франції. 22 січня 1919 

року об'єдналася з Українською Народною 

Республікою, отримавши назву Західна 

Область Української Народної Республіки 

(ЗОУНР). Ліквідована 18 липня 1919 року в 

ході українсько-польської війни. Розділена між Польщею, 

Румунією і Чехословаччиною. До 15 березня 1923 року уряд 

ЗУНР перебував у еміграції. 

29 квітня 1918 р. була проголошена Українська Держава 

з приходом до влади гетьмана Павла Скоропадського
142

.  

Політику керівництва Української держави 

підтримували консервативні кола українського суспільства, 

військові, землевласники, а також командування 

                                                           
142 Скоропадський Павло Петрович (1873-1945) – український громадський та 

політичний діяч, військовик. Один із лідерів та 

ідеологів монархічного гетьманського руху. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1919
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1919
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1918%E2%80%941919
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1923
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1873
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
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військ Центральних держав, що, згідно Берестейського мирного 

договору, окупували Україну. 

Внутрішня політика спиралась на козацькі традиції 

державотворення та соціально-політичні стандарти 

ліквідованої Російської імперії. 

У зовнішній політиці керівництво держави 

дотримувалося антибільшовицького курсу, орієнтувалось на 

союз із Кубанню, Кримом та Доном, спиралося на 

підтримку Німеччини.  

Перед керівництвом новоутвореної 

постало питання вироблення нової 

державної символіки.  

На середину листопада 1918 року 

відомий українських художник Георгій 

Нарбут
143

 підготував проект Державного 

Герба. Він був складений на основі 

символіки гетьманської держави та Війська 

Запорозького ХVІІІ ст.  

29 листопада цей проект затвердили як офіційний 

Державний Герб Української Держави. 

Українська Соціалістична Радянська Республіка 

(УСРР) була проголошена 10 березня 1919 р. на 3-

му Всеукраїнському з'їзді Рад у Харкові. До початку 1923 р. 

мала формальні ознаки незалежної держави. 

30 грудня 1922 року Українська СРР разом з Російською 

СФРР, Білоруською РСР та Закавказькою РФСР (Грузія, 

Вірменія, Азербайджан) увійшла до складу Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік (СРСР) на 

федеративних засадах, а фактично була 

анексована, втрачаючи таким чином 

номінальну незалежність, яку мала доти. 

Опис першого герба УСРР було 

закріплено в Конституції 1919 р. Герб був 

повністю тотожний гербу РСФРР: на 

червоному полі золоті серп і молот на тлі 

                                                           
143 Нарбут Георгій (Ю рій) Іванович (1886-1920) – український художник-

графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків (банкнот 

і поштових марок). Один з засновників і ректор Української Академії 

Мистецтв. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1919
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1886
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2


Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-123- 

 

променів висхідного сонця, щит оточувало колосся пшениці, 

знизу розташовувалася стрічка з девізом «Пролетарі всіх країн, 

єднайтеся!» на російській і українській мовах.  

У 1929 р. герб зазнав видозмін: гасло «Пролетарі всіх 

країн єднайтеся» залишилося лише українською мовою. 

Після розпаду Австро-Угорської імперії закарпатські 

українці активно виступали за об'єднання Карпатської України з 

іншими українськими землями. 21 січня 1919 року на Народних 

Зборах («Соборі Русинів») у Хусті, де зібралося більше 400 

депутатів з усього Закарпаття, було проголошено злуку 

Карпатської України з Українською Народною Республікою.   

Однак несприятлива міжнародна 

ситуація і критичне становище Директорії 

УНР внаслідок агресії більшовицької Росії, 

не дозволили здійснити надії закарпатських 

українців на возз'єднання в єдиній 

Українській державі. 

Герб Карпатської України був 

затверджений 15 березня 1939 року в Хусті. 

Ним став старий герб Підкарпатської Русі, 

перша синя смуга якого була увінчана тризубом Володимира 

Великого з хрестом на середньому зубі. 

Певного значення у розвитку і встановленні української 

символіки мав Український визвольний рух – національно-

визвольний рух на етнічних українських землях у 1920–1950 

роках, який мав за мету поновлення української незалежної 

держави. 

Цей рух пов’язаний, насамперед, з діяльністю ОУН-

УПА – поняття, яким у розмовному 

стилі об'єднують 

діяльність ОУН (заснованої 1929 року) 

та УПА (1942–1954) під час Другої 

світової війни. 

Першою офіційною датою в 

історії українського організованого 

руху опору XX ст. є кінець січня –  

початок лютого 1929 р., коли на I-му 

Kонгресі у Відні була створена Організація Українських 

Націоналістів (ОУН). Метою організації визначалося 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/1929
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1939
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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відновлення Української Самостійної Соборної Держави 

(УССД) на всіх українських етнографічних землях.  

Шлях до мети пролягав через національну революцію. 

Розчарування у соціалістичних та ліберальних ідеалах, що 

призвели до поразки української революції 1917-1920 р., 

зумовлює орієнтацію новоствореної організації на національні 

цінності. 

24 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла 

історичний документ виняткового значення для долі 

українського народу – Акт проголошення незалежності України. 

У ньому зазначалося: «Виходячи із смертельної небезпеки, яка 

нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в 

СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію 

державотворення в Україні, виходячи з права на 

самовизначення, передбаченого Статутом OOH та іншими 

міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію 

про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української 

Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує 

незалежність України та створення самостійної Української 

держави – України».  

Тризуб став офіційною емблемою України.  

19 лютого 1992 року Верховна Рада України своєю 

постановою затвердила Державний герб незалежної України. 

Ним став золотий тризуб на синьому щиті – національний 

символ українців часів визвольних змагань ХХ ст. Проекти 

герба були розроблені групою українських геральдистів: 

А.Гречило, О.Коханом та І.Турецьким. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1992
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E._%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86._%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Українські державні свята 

Новий рік — свято, яке відзначається багатьма народами 

відповідно до прийнятого календаря, що наступає в момент 

переходу останнього дня року в перший день наступного року. 

За легендою, звичай святкувати Новий рік існував вже в 

Стародавній Месопотамії у третьому тисячолітті до нашої ери. 

Однак, початок нового календарного року з 1 січня було 

встановлено римським імператором Юлієм Цезарем у 46 році до 

нашої ери.
144

 

У Стародавньому Римі цей день був присвячений Янусу 

— бога вибору, дверей і всіх початків. Місяць січень отримав 

свою назву на честь бога Януса
145
, якого зображували з двома 

обличчями: одне дивилося вперед, а інша — назад. 

До XV століття на Русі новий рік починався не з січня, 

як в даний час, а з 1 березня а з 1 вересня – у Візантії, за 

юліанським календарем. З 1492 р. офіційною датою для Нового 

року було встановлено 1 вересня, згідно з церковним 

календарем.
146

 

Відомості про святкування Нового року з'являються з 

кінця XV століття. У «Паризькому словнику московитів»
147

 

визначена російська назва новорічного свята: «Перший день у 

році». З 1700 року за указом Петра I Новий рік у Росії стали 

святкувати, як і в інших країнах Європи – 1 січня за юліанським 

календарем. 

Зустріч Нового року є в багатьох країнах дуже значущим 

святом. І супроводжується різноманітними святковими 

заходами, застіллям, народними гуляннями.  

                                                           
144  Климишин И. А. Календарь и хронология – 3-е изд. / И.А. Климишин. – М.: 

Наука, 1990. – С. 288-289. 
145 Янус (лат. Jānus, від лат. jānus «аркада», «критий прохід») – в 

давньоримській міфології – дволикий бог дверей, входів, виходів, різних 

проходів, а також початку і кінця. З його ім'ям пов'язана назва місяця січень – 

рос. январь, лат. Jānuārius. 
146 Черепнин Л.В. Русская хронология / Л.В.Черепнин. – М.: Издательство 

политической литературы, 1944. – §5. 
147 Паризький словник московитів (Dictionnaire Muscovite 1586) — «словарь-

разговорник російської», складено в Холмогорах капітаном Жаном Соважем 

разом із французькими купцями, прибулими до гирла Північної Двіни.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Згідно традиції, в оселях та офіційних приміщеннях 

установлюється новорічна ялинка. Наряджають ялинку і 

прикрашають різноманітними іграшками. 

 При зустрічі Нового року близькі збираються за столом. 

Готують різні страви: олів'є, оселедець під шубою, стегенця, 

голубці, вареники і багато іншого. 

Зазвичай, у святкуванні Нового року всі присутні 

спочатку «проводжають» старий рік – згадують, чим він 

запам'ятався або що в ньому було.  

О півночі з 31 грудня на 1 

січня б'ють дзвони, що знаменує 

прихід нового року, прийнято 

цокатися келихами з шампанським і 

загадувати бажання. У свято Нового 

Року прийнято дарувати подарунки. 

На Новий рік обовязковим є присутність Діда Мороза.
148

  

 Дід Мороз, як новорічний персонаж, з’явився в Росії на 

початку ХХ століття.
149

 З 1937 р. він обов'язковий учасник 

театралізованих вистав, що 

тривають напередодні й під час 

зимових канікул у дитячих 

садках, школах, палацах 

культури, на міських майданах 

тощо. 

За типовим сценарієм 

він з'являється не відразу, а в середині або наприкінці 

урочистостей після кількаразового запрошення, що скандується 

всіма присутніми.  

До його приходу діти подарунків не отримують. Для 

отримання подарунка треба виконати який-небудь танок, 

розказати вірш або заспівати пісню. 

 

 

                                                           
148 Дід Мороз — казковий персонаж святкування Нового року, який вручає 

дітям подарунки особисто або кладе під ялинку. 
149 Адоньева С. Б. История современной новогодней традиции // Мифология и 

повседневность. Вып. 2. Материалы научной конференции: 24–26 февраля 

1999 г. – СПб, 1999. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Різдво христове – державне свято на честь релігійної 

традиції відзначати день Різдва Христового. Відзначається 7 

січня. Є неробочим днем. 

Зазвичай, святкується за церковними правилами і 

канонами. 

Підготовка до Різдва починається 2 січня. Люди 

намагаються впоратися з усією важливою роботою. До 

Різдвяних свят господині ретельно прибирають будинок, 

застилають нові скатертини, намагаються зробити обновки. З 4 

січня українці заготовлюють усі необхідні продукти для 

приготування святкової різдвяної вечері. За традицією, 

на Святвечір – 6 січня готують 12 пісних страв. 

Традиційно 12 страв готується тому, що вважається, що 

впродовж року місяць "обходить" 12 разів землю.  

Кожному місяцю українці присвячують по одній страві. 

З 12 традиційних різдвяних страв нині готують: кутю (варену 

пшеницю, до якої додають мак, мед, родзинки, волоські горіхи), 

узвар (відвар з сушених фруктів: груш, яблук, слив, вишні), 

гречану або пшоняну кашу, квасолю, варений горох, гриби, 

пісні пироги з капустою або ягодами, вареники, голубці з 

рисової каші в капустяному листі, а також коржі з маком, 

капусняк (борщ з капусти, який заправляють пшоном і 

соняшниковою олією) та ін.  

Особлива увага приділяється приготуванню куті. Вона, 

як і узвар готується першою. На передодні Різдва – 6 січня, 

удосвіта виставляють святкову 

пшеничну кашу на вікна і стіл. 

Кутя, як правило, займає 

найпочесніше місце у будинку. 

Після закінчення 

вечері співають колядки.  

За звичаєм, діти носять 

обід до своїх хресних. Вже 

надвечір йдуть перші колядники (звичайно, це діти), з сумками 

для гостинців. Колядувати (виспівувати народні обрядові пісні) і 

заходити у будинок господаря  в день Різдва дозволяється тільки 

чоловікам, які, згідно із звичаєм, приносять у будинок 

благополуччя, світ, спокій.  
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Тому господарі радісно обдаровують хлоп'ят грошима і 

гостинцями (яблуками, цукерками, горіхами і так далі). Після 

Святої Вечері, в 2-3, іноді і о 4 годині ночі колядують дорослі.  

На Волині, Поділлі і Галичині після Вечері проводяться 

народні ворожіння. Наступного дня уся сім'я йде в церкву на 

урочисте Різдвяне богослужіння. Цього дня прийнято щедро 

пригощати гостей, а також ходити в гості до  хороших 

знайомих, кумів, друзів і сусідів. 

Міжнародний жіночий день, що відзначається 8 

березня як пролетарське феміністське свято, Міжнародний день 

жінок робітниць. Починалось як соціалістичне політичне свято. 

Свято є змішаним у культурі багатьох країн, насамперед у 

Європі, особливо у країнах колишнього "радянського блоку". 

Вперше святкувалося у 1909 р. у США з 

ініціативи Соціалістичної партії Америки. Протягом XX 

століття відзначалося в СРСР та країнах соцтабору як державне 

свято. 

 1977 р. за рішенням Організації Об'єднаних Націй, 

отримало статус міжнародного дня. день називається 

Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. 

День став символом фемінізму й антисексизму. У деяких 

країнах, у яких відзначається день, жінки отримують подарунки 

та квіти. Цей жест багато феміністок, однак, знаходять 

недоречним, оскільки вони вважають, що день повинен 

привернути увагу до статевої 

рівності. 

В деяких країнах 

відзначається подібно до 

західноєвропейських свят – 

Дня матері та Дня Валентина.  

У 1910 р. на другій 

міжнародній конференції 

соціалістів за пропозицією 

Клари Цеткін
150

 був визнаний як день міжнародної солідарності 

трудящих жінок в боротьбі за рівноправність з чоловіками.  

У 1913 р. міжнародний жіночий день 8-го березня 

вперше відзначили в Росії у Петербурзі під гаслом боротьби за 

                                                           
150 Клара Цеткін (нім. Clara Zetkin, уроджена Айсснер, Eissner (1857-1933) –  

всесвітньо відома діячка німецького та міжнародного робітничого руху. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1909
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_1955
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1857
https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
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економічну й політичну рівноправність жінок з чоловіками. 

Сучасне святкування Жіночого дня вже не має на меті 

утвердження рівності, а вважається днем весни, жіночої краси, 

ніжності, душевної мудрості та уваги до жінки, незалежно від її 

статусу та віку. У сучасному суспільстві Міжнародний жіночий 

день – це свято весни і уваги до жінки, коли представники 

сильної половини людства можуть ще раз порадувати своїх 

коханих та рідних жінок подарунками і турботою. 

Цивілізований світ на знак поваги й любові до жінок 

щороку у другу неділю травня відзначає День Матері – після 

Великодніх свят, в час розквіту весни й наближення сонячного 

літа.  

Однак, окремі діячі православної церкви і деяких інших 

релігійних спільнот світу не визнають свято 8 березня з огляду 

на його політичне походження. Відзначення цього жіночого дня, 

що, як правило, припадає на Великий піст, часто 

супроводжуються гучними застіллями та забавами, чим 

порушуються норми християнської етики і зневажаються 

релігійні традиції християн. 

Існує ще одна думка, що політично нав’язане свято 8 

березня, є чужим для нас. 

Однак, це не є приводом для того, щоб Міжнародний 

жіночий день не був для нас святом. 

Великдень (Пасха) – найбільше християнське свято, що 

має статус державного. Дата цього свята не є сталою і 

визначається за місячно-сонячним календарем. Для 

вираховування дати можна скористатися спеціальними 

таблицями, так званими «пасхаліями».  

Пасха у перекладі з давньоєврейської мови 

"проходження повз, позбавлення". Інші назви цього свята: 

Світле Воскресіння, Христовий день. За переконанням 

православних віруючих, Великдень пов'язаний з воскресінням 

Ісуса Христа, а отже, символізує перемогу добра над злом і 

світла над пітьмою.  

Свято Великодня має язичницькі корені і народилося 

набагато раніше за свято Пасхи, ще до зародження 

християнства.  

У давнину землероби вірили, що померлі родичі 

продовжують жити під землею і можуть впливати на її 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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родючість. Саме з цими віруваннями і була тісно пов'язана 

весняна поминальна обрядовість.  

Свято Великодня в Україні сьогодні символізує загальне 

відродження та обновлення. Святкувати Пасху почали 

наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства.  

За біблійним сюжетом на 

світанку жінки-мироносиці Марiя 

Магдалина, Марiя, мати Якова та 

Соломонія прийшли до гробу з 

ароматами, щоб обмастити тіло 

Iсуса, але побачили відвалений 

камінь i порожній гроб, i тоді 

схвильованим жінкам з'явився 

ангел i сповістив про Воскресіння 

Господнє.  

На Великдень всі мають веселитися, бо хто буде 

сумувати в цей день, сумуватиме і весь рік. Якщо хтось помирає 

на Великдень, то вважається, що його щаслива душа піде просто 

до неба. 

Великодній понеділок зветься Обливаним. За традицією 

хлопці обливають дівчат водою. Для дівчат днем Обливаним 

вважається вівторок. 

Великодні свята закінчуються поминанням мертвих –  

молитвою і трапезою на кладовищах – "на горбках". У могильні 

горбки закопують яйця та шкаралупу від яєць, кості зі свяченого 

м'яса, свячену сіль, виливають чарку горілки: При цьому 

примовляють: «Христос воскрес, дай Бог щастя, здоров'я і 

всякого добра, а померлим дай Бог царство небесне, легко 

лежати і землю тримати».  

Поминальний день (Проводи) або Батьківський по 

православним канонам позначений через 9 днів після Пасхи (у 

вівторок). Але, у зв’язку з тим, що вівторок – це робочий день, 

поминальний день багатьма людьми проводиться у неділю. 

Перед тим, як прийти на кладовисько, люди приходять у 

храм і подають записку з іменами покійних родичів для 

поминання на олтарі або замовляють панахиду. Обов'язково 

пригощають старців, жебраків. Вірять, що все що роздав, буде 

лежать перед душею померлого. Останки страв залишають на 

могилах. 
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День солідарності трудящих – Перше травня. Свято, 

що відзначається в 143 країнах світу. В Україні 1 і 2 травня 

оголошено вихідними днями. 

Історія свята починається у 1886 р., коли у Чикаго 

(США) робітники оголосили страйк і зажадали щоб їм 

скоротили робочий день з 15 годин, на 8 годин.  

Закінчилось тоді це кровопроливними сутичками з 

поліцією. Через три роки у липні 1889 р. Паризький конгрес ІІ 

Інтернаціоналу, в пам'ять про виступ тих робітників, прийняв 

рішення про проведення 1 травня щорічних демонстрацій. А у 

1890 р. уперше день міжнародної солідарності трудящих був 

відзначений багатьох країнах Європи та США. 

У Царській Росії до 1917 р. улаштовувалися так звані 

«майовки» – нелегальні зібрання революційно налаштованих 

робітників за містом у день 1 травня, де під прикриттям  

весняних розважальних заходів проводилося революційне 

навчання.  

По справжньому «масовим святом» 1 травня став у 

СРСР. І це дійсно було свято для радянських трудящих, що 

отримали додатково два вихідних дня, а зусиллями більшовиків 

травневі гуляння були перетворені на кшталт 

латиноамериканських карнавалів, що носили на відміну від 

останніх «обов'язковий характер», з «ідеологічно вивіреними» 

транспарантами, гаслами та посмішками.  

«Кращі з кращих» 

удостоювалися честі пройтися 

по головній площі країни 

перед мавзолеєм. Але такими 

обраними були не самі 

робітники, а їх «представники» 

– головним чином лідери та 

активісти профспілкового 

руху.  

Довгий час 1 Травня відзначається як День міжнародної 

солідарності трудящих всіх країн. А в 1997 році це свято 

перейменували в Свято весни і праці.  

А ще Першотравень називають святом весни. Воно 

дійсно було першим весняним святом, не рахуючи 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
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Пасхи. Люди раділи оновленню природи і дружно йшли на 

демонстрацію. Вона була не тільки політичною акцією.  

Демонстрації (паради), які влаштовувалися на 

центральних площах міст і сіл, давали можливість зустрітися з 

друзями, побачити свій колектив. Після демонстрації люди по-

дружньому об'єднувалися, святкували широким застіллям.  

1 травня – одно з тих свят, яке має як соціальні, так і 

язичницькі традиції. Три тисячі років тому жителі Стародавньої 

Італії поклонялися богині Майї
151

 – покровительці землі і 

родючості.  

На честь богині Майї останній весняний місяць і був 

названий травнем
152

 (май), а в його перший день 

улаштовувалися святкування для того, щоб весняна робота – 

оранка землі, посівна не пройшли даремно.  

1 травня є тим святом, яке прославляє людину праці, 

організовує її, показує, що людина повинна працювати. 

День Перемоги (9 травня) –  свято перемоги Радянської 

армії та радянського народу над нацистською Німеччиною у 

Другій сітовій війні 1941-1945 рр. Встановлений Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1945 року і 

відзначається 9 травня кожного року. 

Історія встановлення свята саме 9 травня пов’язана з 

датою капітуляції фашистської 

Німеччини.  

8 травня 1945 р. о 22 

годині 43 хвилини за 

європейським часом генерал-

фельдмаршал Вільгельм 

Кейтель, а також представник 

люфтваффе генерал-полковник 

Штумпф і Крігсмаріне адмірал фон Фрідебург, що мали 

відповідні повноваження, підписали Акт про беззастережну 

                                                           
151 Майя (грец. Μαῖα – матінка, годувальниця) – у давньогрецькій міфології – 

старша з семи сестер плеяд, дочок титана Атланта й океаніди Плейони, німфа 

гір. 
152 Назву «травень» в Україні останній місяць весни отримав у ХХ столітті. 

Назва походить від слова трава. До цього (за візантійською традицією) він 

звався «май» — від імені давньоримської богині весни Майї. У народі його 

називали: пісенник, місяць-громовик, травник. 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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капітуляцію Німеччини, який набув чинності 9 травня з 1 

години 00 хвилин за московським часом. 

Святкування Дня Перемоги було введено Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1945 р. 

З 1991 року, після розпаду СРСР, продовжує 

святкуватися в низці пострадянських країн – 

Росії, Білорусі, Казахстані, ін.  

В українському законодавстві із 2000 р. до 2015 р. День 

Перемоги визначався як день «торжества безсмертного подвигу 

народу – переможця над фашизмом, всенародної пам'яті про 

його боротьбу за свободу і незалежність Батьківщини». 

У 1991 р. до статті 73 «Кодексу законів про працю» були 

внесені зміни і в переліку святкових днів 9 травня було 

зазначено як «День Перемоги».
  

В Україні на День Перемоги традиційно проводяться 

паради, мітинги, в яких беруть участь військові та ветерани. 

Окрім парадів, у цей день ушановують пам'ять загиблих. 

До військових меморіалів покладають квіти. У церквах служать 

панахиди. 

У 2004 році Генасамблея ООН проголосила 8 і 9 травня 

днями пам'яті і примирення, та запропонувала відзначати ці дні 

як данину пам'яті жертвам Другої світової війни. 

Трійця – одне з найбільших свят у православ'ї, який 

відзначають в народі і визнають у церкві. Це друге за 

важливістю після Великодня свято, воно відзначається на 

п'ятдесятий день після Світлого Воскресіння. У Біблії сказано, 

що в цей день Святий Дух одночасно і Батьком і Сином зійшов з 

небес до дванадцяти апостолів і довів про єдність Бога. У цей 

день Бог дав благословення апостолам побудувати церкву і 

проповідувати його вчення. Цей день вважається днем 

заснування церкви. 

Також існує легенда, що на п'ятдесятий день після 

виходу з Єгипту, Мойсей знаходився на горі Синай. Бог явився 

Мойсею і дав Десять заповідей – Божий закон, який повинен 

кожен виконувати. Це стало початком розвитку старозавітної 

церкви. 

П'ятидесятниця постійно випадає на той час, коли 

цвітуть дерева і квіти. Тому на свято храми та домівки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
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прикрашають гілками з листям, які пахнуть і нагадують про 

свято.  

Ще до того, як церква почала відзначати Трійцю, цей 

день вважали межею між весною і літом. У цей день було 

прийнято співати пісні, танцювати, веселитися, водити 

хороводи. Будинки прикрашали зеленню, яку після 

застосовували в якості лікувальних трав. Вважалося, що саме в 

цей день на землю виходить нечиста сила у вигляді русалок і 

мавок. 

Інша назва слов'янської 

Трійці – Семик (Зелені 

свята) — три останні дні 

перед Трійцею та три перші дні 

після Трійці. Це традиційне 

Українське свято, що пов'язане 

з літом  і означає Зелений 

тиждень. Це початок літніх святок, які супроводжувалися 

гучними гуляннями, своєрідними обрядами, і дівочими 

ворожіннями. 

У ці дні люди повинні бути дуже уважні і обережні. 

Вважається, що уці часи гуляють міфічні істоти – русалки, 

мавки та інша нечиста сила. Тому прийнято прикрашати свої 

оселі духмяним різнотрав'ям, а ікони – березовими гілками. 

Молода берізка – це символ розквітаючої природи у всій своїй 

красі. А зелений колір асоціюється з очищенням, оновленням і 

життєдайною силою. 

Незаміжні дівчата ворожили в цей день на вінках, у які 

вплітали пахучі квіти. Вінки кидали у воду і співали пісні. Якщо 

віночки сходилися, то в цьому році дівчина вийже заміж. У 

святкову ніч сняться віщі сни. 

День Конституції України (28 червня). У цей день 

1996 р. Верховна Рада України прийняла нову Конституцію 

України – першу Конституцію незалежної української держави.  

Депутати працювали над проектом, залишаючись у 

сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Вони ухвалили 

положення про державні символи України, про державну 

українську мову, інші законодавчі норми життя українців. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE
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Найвищою соціальною цінністю визнаються людина, її 

здоров'я і життя, гідність і честь. Президент є главою держави, і, 

відповідно, гарантом дотримання Конституції.  

День прийняття основного 

державного закону країни був 

заснований офіційним святом – 

днем Конституції. Святкові 

заходи проходять по всій країні, 

вулиці прикрашають прапорами, 

транспарантами. Звучать урочисті 

промови, привітання перших осіб 

держави і глав інших країн. Проходять святкові концерти, і, 

зрозуміло, вінцем церемонії є салют. 

Цей день люди намагаються відсвяткувати, вони 

влаштовують народні гуляння, відвідують разом театральні 

вистави, концерти, картинні галереї тощо, беруть участь у 

веселих іграх та інших святкових заходах. 

День Незалежності України – головне державне 

свято України, що відзначається щороку 24 серпня.  Свято 

встановлене у 1992 р. постановою Верховної ради України на 

честь прийняття Верховною 

радою УРСР «Акту 

проголошення незалежності 

України», який був 

підверджений всеукраїнським 

референдумом 1 грудня 1991 р.   

Цю подію прийнято вважати датою утворення 

української держави.  

День Незалежності України – свято 

загальнонаціонального масштабу. На ньому, крім різних 

розважальних заходів, для учасників і гостей щорічно 

влаштовується частування стравами української кухні. Які з них 

найбільш популярні, можуть служити кулінарної візитною 

карткою України, впізнаваною в усьому світі. 

На Хрещатику в Києві 24 серпня, як правило, проходить 

Марш  Незалежності, в якому беруть участь зведені колони 

Збройних Сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби.  

На Софійській площі проходять концерти, покладання 

квітів до пам'ятників національним героям. Особлива роль в 
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урочистостях відводиться вшануванню пам'яті громадян, які 

загинули, відстоюючи демократичний вибір і конституційні 

принципи демократії, права і свободи людини під час Революції 

гідності (листопад 2013 - лютий 2014), захищаючи незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України. 

У містах і селах проходять заходи аналогічного 

характеру, які закінчуються святковим салютом. 

 

Основні професійні,   

громадянські свята та знаменні дати в Україні 

Свято – це заплановане подія, що розриває повсякденну 

побутову практичну діяльність і породжує гарний настрій.
153

 

Соціальний час можна розбити на три види: 

повсякденність (будні), вихідні та свята. Повсякденність – це 

низка видів практичної діяльності, повторюваних із дня в день. 

Вихідні – це регулярні перерви  у повсякденності, коли людина 

може відпочити або зайнятися своєю улюбленою справою. 

Найчастіше основним змістом повсякденності є праця 

(виробнича діяльність).  

У вихідні змістом діяльності є вільний час. 

Свято є особливим елементом у структурі соціального 

часу. Головна функція свята – соціокультурна інтеграція тієї чи 

іншої спільності людей.  

Державні свята можна умовно поділити на два види: 

організовані  владою та індивідуальні. Іноді ці види можуть 

поєднуватися – коли державне свято зливається з 

індивідуальним.  

Перелік професійних та знакових свят в Україні 

періодично міняється у зв’язку з тим, що у людей існують свої 

поняття про свята. Тому завжди ведуться суперечки про те, які 

свята визнати, а які відмінити. Можна сказати так, що існують 

офіційні (формальні) свята та не офіційні (неформальні). Люди 

та суспільство відзначають свята завжди і скрізь, незалежно від 

офіційної думки.  

                                                           
153 Свято – день або дні, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні 

дати.  Свято ґрунтуюється на ранніх язичницьких традиціях, у яких 

зображувалися, розігрувалися, інсценувалися, подавалися в театральній формі 

ті або інші сцени, пов'язані із ключовими, життєво важливими подіями 

суспільства.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В Україні прийнято відзначати або пам’ятати дати  

знакових подій, які відіграли певну роль у історичному 

суспільному розвитку або спряли виникненню корисного для 

суспільства явища. 

У кожному місяці календарного року існують пам’ятні 

дати, які громадськістю прийнято відзначати як свята або, як 

знаменні дати. 

Січень 

22 січня – День соборності України. День соборності 

України –  державне свято України. Відзначається щороку. У 

цей день у 1919 р. відбулося  

проголошення Акту возз'єднання 

Української народної республіки 

(УНР) і Західно-Української 

народної республіки (ЗУНР) в єдину 

українську державу.  

 29 січня – День пам’яті героїв 

Крут. У цей день 1918 р. на 

залізничній станції Крути в 

Чернігівській області 300 київських студентів та викладачів 

Київського університету, захищаючи підступи до Києва, 

вступили в нерівний бій з шеститисячною армією більшовиків 

під командуванням Михайла Муравйова, яка в числі інших вела 

наступ на Українську Народну Республіку.  

За свідченнями учасників подій, було вбито понад 250 

студентів та викладачів. Імена 27 студентів, які були взяті в 

полон і розстріляні більшовиками. Їх тіла пізніше були урочисто 

перепоховані на Аскольдовій могилі в Києві. 

 

Лютий 

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав. Цей день приурочений до річниці 

виведення військ СРСР з Афганістану. З 1979 р. До 1989 р. 

близько ста п'ятдесяти тисяч українців пройшли через горнило 

«афганської війни». 290 українців не повернулися з 

Афганістану, 62 - вважаються зниклими безвісти або потрапили 

в полон. Отримали поранення більш ніж 8 тисяч українців, 4 687 

із них повернулися до рідних домівок інвалідами.  
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День відзначається Відповідно до Указу Президента України 

від 11.02. 2004 р. 

20 лютого – День пам’яті Героїв Небесної Сотні.  

У лютому 2014 р. під час зіткнень протестувальників з 

силовиками в центрі Києва загинуло більше ста людей, сотні 

були поранені, більшість з яких - 20 лютого. Люди загинули від 

куль снайперів. Згодом загиблих учасників акцій протесту стали 

називати "Небесної сотнею". Цей день установлено Указом 

Президента України від 11.02.2015 р. 

 

Березень 

Друга субота березня – День землевпорядника. Це 

професійне свято відзначається в Україні щорічно в другу 

суботу березня з 1999 р., коли таким чином Указом Президента 

№ 1556/99 була підтримана ініціатива Державного комітету 

України з земельних ресурсів і Союзу землевпорядників 

України.  

Третя неділя березня – День працівників житлово-

комунального господарства. Професійне свято встановлено 

в Україні «…на підтримку ініціативи працівників житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування 

населення, а також професійних спілок…» згідно з 

Указом Президента України «Про День працівників житлово-

комунального господарства і побутового обслуговування 

населення» від 15 лютого 1994 р. № 46/94. 

24 березня – Всеукраїнський день боротьби із 

захворюванням на туберкульоз.  

Цей день встановлено Указом Президента України 

від 22.03.02 № 290/2002 р. з метою активізації діяльності щодо 

запобігання виникненню захворювання на туберкульоз.  

25 березня – День Служби безпеки України. національне 

професійне свято всіх службовців і працівників Служби безпеки 

України яке відзначається відповідно до Указу Президента 

України від 22 березня 2001 р. N 193/2001. 

26 березня – День внутрішніх військ.  професійне свято, всіх 

військовослужбовців та осіб цивільного персоналу внутрішніх 

військ міністерства внутрішніх справ України. День ВВ МВС 

відзначається на Україні щорічно, відповідно Указу Президента 

України від 18 березня 2015 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
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Квітень 

Перша неділя – День геолога. День геолога, заснований 31 

березня 1966 року указом Президії Верховної Ради СРСР, є 

професійним святом геологів. Цей день був обраний не 

випадково, відкриваючи перед собою початок експедицій і 

літніх польових робіт та відкриттю нових гірничопромислових 

районів Західного Сибіру. 

Третя субота – День довкілля. Свято встановлено 

в Україні «на підтримку ініціативи Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 

України і громадських природоохоронних організацій, з метою 

розвитку діяльності, започаткованої Всеукраїнською акцією 

"Дерево – Життя" та іншими громадськими ініціативами», 

згідно з Указом Президента України від 6 серпня 1998 р.  

№ 855/98. 

12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі 

України. Свято встановлено в Україні «…ураховуючи значний 

внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові 

дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та 

впровадження високих космічних технологій в народне 

господарство…» згідно з Указом Президента України від 13 

березня 1997 р. № 230/97. 

18 квітня – День пам’яток історії та культури. Цей день 

установлено «на підтримку ініціативи вчених,  архітекторів, 

реставраторів, працівників державних органів охорони пам'яток 

історії та культури» Указом президента України від 23 серпня 

1999 р. N 1062/99.  

26 квітня – День Чорнобильської трагедії. У цей день 1986 р. 

відбулося руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської 

атомної електростанції, розташованої у м.Чорнобиль на 

території Української РСР. Руйнування мало вибуховий 

характер, реактор був повністю зруйнований і в навколишнє 

середовище було викинуто велику кількість радіоактивних 

речовин.  

Аварія розцінюється як найбільша у своєму роді за всю 

історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і 

потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. 

День установлено Указом Президії Верховної Ради УРСР від 29 

березня 1990 р. N 8985-XI  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%E2%80%94_%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%E2%80%94_%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
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Травень 

Друга неділя – День матері. Міжнародне свято. Вперше 

встановлене офіційно Конгресом США 8 травня 1914 р. як день 

єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі 

В Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 р. 

Третя субота – День науки. професійне свято працівників 

науки України. Відзначається щорічно. Свято встановлено «на 

підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а 

також професійних спілок України» згідно з Указом Президента 

України від 14 лютого 1997 р. № 145/97. 

Третя субота – День Європи. Свято, що відзначається в 

країнах Європейського Союзу 9 травня. В Україні – у третю 

суботу травня з 2003 р., згідно з Указомом Президента 

України від 19 квітня 2003 р. № 339/2003. 

Остання субота – День працівників видавництв, поліграфії 

та книгорозповсюдження. Професійне свято. Відзначається 

щорічно. Свято встановлено, «враховуючи значний внесок 

працівників видавничо-поліграфічного комплексу у справу 

відродження духовності народу,розвиток науки, культури, 

освіти,  всіх сфер життя суспільства» згідно з 

Указом Президента України від 25 травня 1999 р. № 563/99. 

Остання неділя – День хіміка. Професійне свято 

працівників хімічної та нафтохімічної промисловостей України. 

Свято встановлено «на підтримку ініціативи працівників 

хімічної та нафтохімічної промисловості України» згідно з 

Указом Президента України від 7 травня 1994 р. № 219/94.  

20 травня – День банківських працівників. Національне 

професійне свято всіх працівників банківської системи України. 

Відзначається щороку.  Встановлено Указом Президента 

України від 06 березня 2004 р.  № 316/2004 

24 травня – День слов’янської писемності та культури. 

Свято вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила й 

Мефодія, що заклали основу слов’янської писемності.  

День встановлений «на підтримку ініціативи органів 

державної влади, Національної академії наук України, 

громадських і релігійних організацій та враховуючи історичне 

та просвітницьке значення спадщини слов'янських 

первоучителів у здобутку національної культури», згідно з 

Указом Президента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1914
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=316%2F2004
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28 травня – День прикордонника. Професійне свято України. 

Відзначається щорічно, починаючи з 1992 р., згідно Указу 

Президента України № 431 від 21.05.2003 р. 

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН (в Україні 

відзначається згідно з указом  Президента України).  

 

Червень 

Перша неділя – День працівників водного господарства. 

Професійне свято. Встановлено, «ураховуючи вагомий внесок 

працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу у 

розвиток водного господарства імеліорації земель, задоволення 

потреб населення і галузей національної економіки у водних 

ресурсах» згідно з Указом Президента України від 18 

березня 2003 р. № 226/2003. 

Перша неділя – День працівників місцевої промисловості. 

Професійне свято. Встановлено, «ураховуючи вагомий внесок 

працівників місцевої промисловості у розвиток економіки 

держави» згідно з Указом Президента України від 20 

серпня 2002 року № 726/2002. 

Друга неділя – День працівників легкої промисловості. 

Професійне свято. Встановлено «на підтримку ініціативи 

працівників підприємств і організацій легкої промисловості 

України», згідно з Указом Президента України від 9 

червня 1994 р. № 285/94. 

Третя неділя – День медичного працівника. Професійне 

свято. Встановлене «на підтримку ініціативи працівників 

установ і закладів охорони здоров'я України» згідно з 

Указом Президента України від 3 червня 1994 р. № 281/94. 

Остання неділя – День молоді. Свято України. 

Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до 

Указу Президента України від 22 червня 1994 року N 323/94. До 

категорії «молодь» на Україні відносять громадян у віці від 18 

до 35 років. Насьгодні більше одинадцяти мільйонів осіб 

населення України (близько 22%) становить молодь. 

01 червня – День захисту дітей. Міжнародне свято, 

засноване у листопаді 1949 р. в Парижі рішенням конгресу 

Міжнародної демократичної федерації жінок. Дітям також 

присвячені «Всесвітній день дитини» (20 листопада) і «День 

захисту дітей Африки» (16 червня).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для 

дітей – конкурси, з подарунками, концерти, всілякі виставкові та 

пізнавальні заходи. 

Свято встановлено «на підтримку ініціативи Міністерства 

України у справах сім'ї та молоді, Всеукраїнського комітету 

захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів 

і дітей "Україна — дітям" та інших громадських організацій» 

відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 

року № 568/98. 

06 червня – День журналіста. Професійне свято, дата якого 

визначена на честь дня прийняття Спілки журналістів 

України до Міжнародної федерації журналістів у 1992 р. . Свято 

встановлено 25 травня 1994 року Указом Президента України на 

підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду 

редакторів газет і журналів. 

22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні.   Відзначається щорічно, у день, коли німецька армія 

вторглася на територію СРСР/УРСР. Встановлений напередодні 

60-ої річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр, 

війни в історії українського народу, яка забрала життя кожного 

п’ятого співвітчизника (всього ж загинуло понад 25 млн 

радянських громадян). День затверджений Указом Президента 

України від 17.11.2000 № 1245/2000. 

23 червня – День державної служби України. Професійне 

свято. Встановлено, «враховуючи роль державної служби у 

процесі становлення України як суверенної, незалежної, 

демократичної, соціальної, правової держави та підтримуючи 

рішення Генеральної Асамблеї ООН» згідно з 

Указом Президента України від 4 квітня 2003 р. № 291/2003. 

25 червня – День митної служби України. Свято 

встановлено, «враховуючи важливу роль митної служби у 

забезпеченні єдності та цілісності митної території України, 

розширенні та зміцненні зовнішньоекономічних зв'язків із 

зарубіжними країнами» згідно з Указом Президента 

України від 22 червня 1992 р. № 353. 

 

Липень 

Перша неділя – День Військово-Морських Сил Збройних 

Сил України.  Професійне свято військовослужбовців і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%81%D1%96%D0%BC%27%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%81%D1%96%D0%BC%27%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

Відзначається згідно Указу Президента України № 331/2015 від 

12.06.2015 р. 

Перша неділя – День працівників морського та річкового 

флоту. Професійне свято. Встановлено «на підтримку ініціативи 

працівників морського та річкового флоту України» згідно з 

Указом Президента України від 18 листопада 2008 р. 

№ 1053/2008. 

Перша неділя – День військ протиповітряної оборони 

України. Професійне свято. Встановлено, «враховуючи заслуги 

Військ Протиповітряної оборони України у забезпеченні 

обороноздатності держави» згідно з Указом Президента 

України від 27 червня 2007 р. № 579/2007. 

Друга неділя – День рибалки. професійне свято 

працівників рибного господарства України. Встановлено «на 

підтримку ініціативи працівників рибного господарства, а 

також професійних спілок» згідно з Указом Президента 

України від 22 червня 1995 року № 464/95. 

Третя неділя – День металурга. Професійне 

свято  працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості України. Встановлено Указом Президента 

України №187/93 від 03.06.1993 р. 

Остання неділя – День працівників торгівлі. Професійне 

свято працівників торгівлі України. Встановлено «на підтримку 

ініціативи працівників торгівлі, а також професійних спілок», 

згідно з Указом Президента України від 5 червня 1995 р. 

№ 427/95. 

01 липня – День архітектури України. Міжнародне свято. 

Всесвітній день архітектури установлений в 1985 році у перший 

понеділок липня Міжнародним союзом архітекторів, що виник 

після Другої світової війни у 1946 р., коли потрібно було 

піднімати з розвалин міста, відновлювати підприємства, 

відтворювати пам’ятники архітектури. Встановлено в Україні 

Указом Президента від 17.06.1995 р. № 456/95. 

02 липня – День працівника державної податкової служби 

України. Професійне свято. Встановлено, «враховуючи значну 

роль державної податкової служби України у забезпеченні 

реалізації податкової політики держави» згідно з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.president.gov.ua/documents/3312015-19127
http://www.president.gov.ua/documents/3312015-19127
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
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Указом Президента України від 21 листопада 2005 р. 

№ 1639/2005. 

04 липня – День судового експерта. Професійне свято. 

Встановлено Указом Президента України № 424/2009 від 10 

червня 2009 р., «враховуючи значення судово-експертної 

діяльності у забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод 

людини і громадянина та на підтримку ініціативи 

громадськості».   

16 липня – День бухгалтера. Професійне свято. Встановлено, 

«враховуючи значний внесок працівників бухгалтерських 

служб у розвиток фінансово-господарської діяльності 

підприємств, установ і організацій, зростання 

національної економіки», згідно з Указом Президента 

України від 18 червня 2004 р. № 662/2004. 

 

Серпень 

Друга неділя – День будівельника. Професійне свято 

працівників будівельної галузі України. Встановлено «на 

підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості 

будівельних матеріалів України» згідно з Указом Президента 

України від 22 липня 1993 р. № 273/93. 

Друга неділя – День працівників ветеринарної медицини. 

Професійне свято встановлено, «відзначаючи вагомий внесок 

працівників ветеринарної медицини у забезпечення 

ветеринарного та епізоотичного благополуччя, ветеринарно-

санітарної безпеки продуктів тваринництва і охорони 

довкілля та підтримуючи ініціативу Міністерства аграрної 

політики України», згідно з Указом Президента України  від 01 

листопада 2001 р. № 1035/2001. 

Остання субота – День авіації. Професійне свято військових 

і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і 

транспорту України. Встановлено «на підтримку ініціативи 

авіаторів Збройних Сил України, Прикордонних військ 

України, Національної гвардії України та працівників авіаційної 

промисловості і транспорту України» згідно з 

Указом Президента України від 16 серпня 1993 р. № 305/93. 

Остання неділя – День шахтаря. професійне свято 

працівників вугільної промисловості України. Встановлено 

в Україні «…на підтримку ініціативи працівників вугільної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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промисловості…» згідно з Указом Президента України «Про 

День шахтаря» від 16 серпня 1993 р. № 304/93. 

02 серпня – День аеромобільних військ (День десантника). 

Свято  високомобільних десантних військ України. 

Встановлений, «ураховуючи заслуги аеромобільних військ у 

зміцненні обороноздатності держави» згідно з 

Указом Президента України від 2 серпня 1999 р. № 937/99. 

08 серпня – День військ зв’язку. Професійне свято всіх 

працівників і військовослужбовців Військ зв'язку України. 

Встановлено,  «враховуючи заслуги військ зв'язку у зміцненні 

обороноздатності держави», відповідно Указу Президента 

України  №154/2000 від 01 лютого 2000 р. 

19 серпня – День пасічника. Професійне 

свято бджолярів України. Встановлено «на підтримку 

ініціативи Міністерства агропромислового комплексу 

України та Спілки пасічників України» згідно з 

Указом Президента України від 15 серпня 1997 р. № 815/97. 

23 серпня – День Державного Прапора. Державне 

свято України, присвячене одному з її державних символів —

 Прапора України. Раніше День Державного Прапора 

святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця 

відзначала це свято 24 липня. 

Саме цього дня у 1990 р. синьо-

жовтий прапор було піднято над 

Київською мерією. Національним 

Свято встановлено «на 

вшанування багатовікової історії 

українського 

державотворення, державної 

символіки незалежної України та з 

метою виховання поваги громадян 

до державних символів України», 

згідно з Указом Президента України, від 23 серпня 2004 р. 

№ 987/2004.  

Вересень 

Перша неділя – День підприємця. Професійне свято. 

Встановлено, «враховуючи роль підприємництва у здійсненні 

економічних реформ в Україні, вирішенні соціально-

економічних проблем та визнаючи його вплив на формування, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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становлення та розвиток національної економіки», згідно з 

Указом Президента України від 5 жовтня 1998 р. № 1110/98. 

Друга неділя – День танкістів. Свято встановлено «на 

підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і 

танкобудівників України, враховуючи бойові заслуги танкістів у 

рокидругої світової війни, та з метою виховання воїнів-

танкістів Збройних Сил України на найкращих традиціях 

попередніх поколінь», згідно з Указом Президента 

України  від 29 серпня 1997 р. № 922/97. 

Друга субота – День українського кіно. Національне 

професійне свято працівників кінематографії. отримало статус 

офіційного державного професійного свята в 1996 р. Указ № 

52/96 від 12 січня. 

Друга субота – День фізичної культури і спорту. Професійне 

свято. Встановлено «на підтримку 

ініціативи фізкультурних і спортивних організацій та об'єднань 

громадян» згідно з Указом Президента України від 29 

червня 1994 р. № 340/94.                     

Друга субота – День працівників нафтової,газової та 

нафтопереробної промисловості. Професійне свято. 

Встановлено в Україні «на підтримку ініціативи працівників 

нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та 

нафтопродуктозапезпечення», згідно з Указом Президента 

України «Про День працівників нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості» від 12 серпня 1993 р. 

№ 302/93. 

Третя субота – День винахідника та раціоналізатора. Свято 

встановлено «на підтримку ініціативи винахідників і 

раціоналізаторів України» згідно з Указом Президента 

України від 16 серпня 1994 р. № 443/94. 

Третя субота – День фармацевтичного працівника. 

Професійне свято. Встановлено в Україні «на підтримку 

ініціативи Міністерства охорони здоров'я України та 

враховуючи значний внесок працівників фармацевтичної галузі 

в охорону здоров'я населення» згідно з Указом Президента 

України  від 07 вересня 1999 р. № 1128/99. 

Третя неділя – День працівників лісу. Професійне свято 

працівників лісового господарства, лісової, деревообробної 

промисловості України. Встановлено в Україні «на підтримку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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ініціативи працівників лісового господарства, лісової, 

деревообробної та целюлозно-паперової 

промисловості України», згідно з Указом Президента 

України від 28 серпня 1993 р. № 356/93. 

Четверта неділя – День машинобудівника. Професійне свято 

працівників машинобудування і приладобудування України. 

Встановлено «на підтримку ініціативи працівників 

машинобудування і приладобудування України», згідно з 

Указом Президента України «Про День машинобудівника» від 8 

вересня1993 р. № 361/93. 

01 вересня – День знань. День початку навчального року 

в Україні та деяких інших країн, зокрема в країнах СНД. 

Відзначається 1 вересня, державним святом його було 

проголошено 1 вересня 1984 року Верховною Радою СРСР. Для 

першокласників це «Свято Першого дзвоника», для всіх 

інших — початок нового навчального року. Часто цей день 

називають просто «перше вересня» чи «день першого вересня». 

17 вересня – День працівників цивільного захисту. 

встановлено «ураховуючи значний 

внесок пожежних та аварійно-рятувальних формувань і служб у 

справу захисту населення та територій від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру…» згідно з Указом Президента України від 27 

серпня 2004 р. № 1010/2004. Із встановленням Дня працівників 

цивільного захисту були відмінені День працівників пожежної 

охорони та День рятівника. 

Святкування Дня працівників цивільного захисту було 

відмінено у 2008 р., у зв'язку з поновленням Дня 

рятівника, згідно з Указом Президента України «Про День 

рятівника» від 12 вересня 2008 р. № 830/2008. 

21 вересня – Міжнародний день миру. Міжнародне свято. 

Встановлено резолюцією Генеральної Асамблеєї ООН від 30 

листопада 1982 року і відзначається в 3-й вівторок вересня. 

Генеральна Асамблея в резолюції 55/282 від 7 вересня 2001 року 

ухвалила, що починаючи з 2002 року Міжнародний День Миру 

буде щорічно відзначатися 21 вересня.  

22 вересня – День партизанської слави. Свято встановлено 

в Україні «на підтримку ініціативи ветеранів війни та з метою 

всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, увічнення їх 

пам'яті», згідно з Указом Президента України від 30 

жовтня 2001 р. № 1020/2001. 

27 вересня – День туризму. Свято встановлено в Україні «на 

підтримку ініціативи Державного комітету України по туризму» 

згідно з Указом Президента України від 21 вересня 1998 р. 

№ 1047/98. 

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. Професійне 

свято. Встановлено, «враховуючи великий внесок бібліотек 

України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, 

необхідність дальшого підвищення їх ролі у житті суспільства 

та підтримуючи ініціативу бібліотечної громадськості», згідно з 

Указом Президента України від 14 травня 1998 р. № 471/98. 

 

Жовтень 

Перша неділя – День працівників освіти. Професійне свято 

працівників освіти України. Встановлено «на підтримку 

ініціативи працівників освіти України», згідно з Указом 

Президента України № 513/94 «Про День працівників освіти» 

від 11 вересня 1994 р. 

Друга неділя – День художника. Професійне свято. 

встановлено в Україні «ураховуючи роль художників України в 

розвитку українського образотворчого мистецтва, відродженні 

національних традицій у художній творчості та на підтримку 

ініціативи Спілки художників України» згідно з 

Указом Президента України від 9 жовтня 1998 року № 1132/98. 

Друга неділя – День працівників державної санітарно-

епідеміологічної служби. Професійне свято України. 

встановлено, «відзначаючи вагомий внесок 

працівників державної санітарно-епідеміологічної служби у 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення», згідно з Указом Президента України від 05 

жовтня 2004 р. № 1178/2004. 

Третя неділя – День працівників харчової промисловості. 

Професійне свято. Встановлено «на підтримку ініціативи 

працівників харчової промисловості, а також професійних 

спілок», згідно з Указом Президента України від 8 

серпня 1995 року № 714/95. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%87%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%87%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
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Четверта неділя – День автомобіліста та дорожника. 

Національне професійне свято працівників автомобільного 

транспорту і дорожнього господарства. Встановлено «на 

підтримку ініціативи працівників автомобільного транспорту і 

дорожнього господарства України», згідно Указу Президента 

України N 452/93 від 13 жовтня 1993 р. 

01 жовтня – Міжнародний день громадян похилого віку. 

(англ. International Day of Older Persons) – проголошений 50 

сесією Генеральної Асамблеї ООН. В Україні в цей день також 

прийнято відзначати День ветерана відповідно до Указу 

Президента України від 02 вересня 2004 року № 1135/2004. 

08 жовтня – День юриста. Професійне свято. Встановлено 

«на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України, Спілки 

юристів України, Спілки адвокатів України», згідно з 

Указом Президента України від 16 вересня 1997 р. № 1022/97. 

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології. 

Професійне свято України. Встановлено, «ураховуючи вагомий 

внесок працівників сфери стандартизації та метрології у 

розвиток економіки держави», згідно з Указом Президента 

України від 08 жовтня 2002 р. № 910/2002. 

 14 жовтня – День українського 

козацтва.  Встановлено, згідно Указу 

Президента України від 07.08.1999 

№ 966/99. 

20 жовтня – Всеукраїнський день 

боротьби із захворюванням на рак 

молочної залози. Встановлений в 

Україні «з метою активізації діяльності 

із запобігання виникненню і 

поширенню захворювань на рак 

молочної залози, привернення 

уваги суспільства до цієї проблеми» 

згідно з Указом Президента України від 17 січня 2005 р. 

№ 42/2005.  

Листопад 

Перша неділя – День працівника соціальної сфери. 

Професійне свято. Встановлено «на підтримку ініціативи 

працівників системи органів праці та соціальної політики», 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966%2F99
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966%2F99
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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згідно з Указом Президента України від 13 квітня 1999 р. 

№ 374/99. 

Третя неділя – День працівників сільського господарства. 

професійне свято працівників сільського господарства, 

підприємств з переробки 

сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, 

заготівельних, водогосподарських та обслуговуючих 

підприємств і організацій агропромислового 

комплексу України. Встановлено «на підтримку ініціативи 

працівників агропромислового комплексу України…» згідно з 

Указом Президента України від 7 жовтня 1993 р. № 428/93.  

Четверта субота – День пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій. Щорічний національний пам'ятний день 

в Україні. Встановлений відоповідно Указу Президента України 

від 26.11.1998 р. № 1310/98. 

03 листопада – День ракетних військ і артилерії. Державне 

свято України. Проголошено Указом Президента України від 31 

жовтня 1997 р. № 1215/97. 

03 листопада – День інженерних військ. Свято встановлено, 

«ураховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні 

обороноздатності держави» згідно з Указом Президента 

України від 27 жовтня 1999 р. № 1399/99. 

04 листопада – День залізничника. Професійне свято 

працівників залізничного транспорту України. Встановлено 

Указом Президента України від 15 липня 1993 р. № 257/93. 

09 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та 

аматорів народного мистецтва. Свято України. Відзначається 

разом із Днем української писемності та мови. Встановлено 

згідно з Указом Президента України N 717/2013 від 30 грудня 

2013 р. 

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та 

зв’язку. Професійне свято України. Встановлено «на підтримку 

ініціативи працівників радіо, телебачення та 

галузей зв'язку України», згідно з Указом Президента України 

від 11 листопада 1994 року № 667/94. 

17 листопада – День студента. Свято України. Міжнародний 

день студентів (International Students' Day) встановлений 17 

листопада 1946 року на Всесвітньому конгресі студентів, що 

відбувся у Празі, в пам'ять про чеських студентів-патріотів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1310%2F98
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1310%2F98
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1215%2F97
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1215%2F97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=257%2F93
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
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28 жовтня 1939 р. в окупованій фашистами Чехословаччині, 

празькі студенти та викладачі вийшли на демонстрацію, щоб 

відзначити річницю утворення Чехословацької держави (28 

жовтня 1918 р.). Підрозділи окупантів розігнали демонстрацію, 

при цьому був застрелений студент медичного факультету Ян 

Оплетал (Jan Opletal). 

 Похорони Яна Оплетала 15 листопада 1939 р. знову 

переросли в акцію протесту. Десятки демонстрантів були 

арештовані. 17 листопада гестапівці і есесівці рано вранці 

оточили студентські гуртожитки. Більше 1200 студентів були 

заарештовані і поміщені у концтабір в Заксенхаузен. Дев'ятьох 

студентів і активістів студентського руху стратили без суду в 

застінках в'язниці в празькому 

районі Рузіне. За наказом Гітлера всі 

чеські вищі навчальні заклади були 

закриті до кінця війни. 

У пам’ять цих подій на 

Всесвітньому конгресі студентів і 

був встановлений Міжнародний 

день студентів – 17 листопада. 

Свято встановлено в Україні «на 

підтримку 

ініціативи студентської молоді Укра

їни» згідно з Указом Президента України "Про День студента" 

від 16 червня 1999 р. № 659/99. 

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної 

служби. Професійне державне свято України для тих, хто 

причетний до роботи гідрометцентру країни. Введений Указом 

Президента України від 11 березня .2003 р. № 208/2003,  

«враховуючи важливу роль працівників гідрометеорологічної 

служби у забезпеченні органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, населення гідрометеорологічною 

інформацією, прогнозами і попередженнями про небезпечні та 

стихійні явища, у вирішенні інших загальнодержавних завдань». 

19 листопада – День скловиробника. Професійне 

свято України. Встановлено, «ураховуючи вагомий внесок 

українських скловиробників у розвиток економіки держави та 

відродження багатовікових традицій галузі», згідно з 

Указом Президента України від 9 грудня 2003 р. № 1417/2003. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=208%2F2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
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22 листопада – День Свободи. Свято України на честь 

річниці початку Помаранчевої революції. Встановлено «з метою 

утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у 

громадян почуття національної гідності, враховуючи історичне 

значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили 

волелюбність Українського народу, його прагнення до свободи і 

демократичних цінностей, та на підтримку ініціатив 

громадськості» згідно з Указом Президента України «Про День 

Свободи» від 19 листопада 2005 р. № 1619/2005. 

 

Грудень 

01 грудня – День працівників прокуратури. Професійне 

свято України. Встановлено, «враховуючи визначну роль 

органів прокуратури України у зміцненні законності, захисті 

прав людини і громадянина, а також внесок працівників 

прокуратури у справу розбудови України як правової держави», 

згідно з Указом Президента України від 2 листопада 2000 р. 

№ 1190/2000. 

05 грудня – День працівників статистики. Професійне 

свято України. Встановлено «на підтримку 

ініціативи Державного комітету статистики України та 

враховуючи значний внесок працівників цієї галузі у розвиток 

економіки держави» згідно з Указом Президента України від 2 

грудня 2002 р. № 1120/2002. 

06 грудня – День Збройних Сил України. Встановлений 

постановою Верховної Ради України в 1993 р. 

07 грудня – День місцевого самоврядування. Свято 

встановлено згідно з Указом Президента України  від 25 

листопада 2000 р. №1250/2000 , «враховуючи велике 

значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, 

демократизації суспільних відносин та зміцнення української 

державності». 

12 грудня – День Сухопутних військ України. Свято 

встановлено, «ураховуючи заслуги Сухопутних військ 

України як найчисленнішого виду Збройних Сил України у 

забезпеченні обороноздатності держави», згідно з 

Указом Президента України «Про День Сухопутних військ 

України» від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
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15 грудня – День працівників суду. Свято встановлено, 

«ураховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод 

людини і громадянина, в утвердженні принципу верховенства 

права та розвитку і зміцненні України як демократичної, 

правової держави» згідно з Указом Президента України від 8 

грудня 2000 р. № 1318/2000. 

19 грудня – День адвокатури. Свято 

встановлено, «ураховуючи важливу роль адвокатури в 

розбудові правової держави, захисті конституційних прав і 

свобод громадян, велике громадське значення цієї 

правозахисної інституції в Україні», згідно з Указом Президента 

України від 2 грудня 2002 року № 1121/2002. 

20 грудня – День міліції. Свято встановлено,  «враховуючи 

заслуги органів внутрішніх справ України у боротьбі зі 

злочинністю та в охороні правопорядку», згідно з 

Указом Президента України від 17 листопада 1992 року 

№ 567/92). 

22 грудня – День працівників дипломатичної служби. Свято 

встановлено, «враховуючи важливу 

роль працівників дипломатичної служби України у підтриманні 

мирного і взаємовигідного співробітництва України з 

членами міжнародного співтовариства, забезпеченні при цьому 

національних інтересів і безпеки України, а також захисті прав 

та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном», 

згідно з Указом Президента України від 21 листопада 2005 р. 

№ 1639/2005. 

22 грудня – День енергетика. Професійне свято 

працівників енергетики та електротехнічної 

промисловості України. Встановлено «на підтримку ініціативи 

працівників енергетики та електротехнічної промисловості 

України», згідно з Указом Президента України від 12 

листопада 1993 р. № 522/93. 

24 грудня – День працівників архівних установ. Професійне 

свято України. Встановлено, «враховуючи значний 

внесок архівних установ України у розвиток вітчизняної науки і 

культури, інші сфери життя суспільства, необхідність 

подальшого вдосконалення архівної справи та на підтримку 

ініціативи працівників архівних установ», згідно з Указом 

Президента України від 30 жовтня 1998 р. № 1200/98. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998


Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-154- 

 

 

Сучасні сімейні свята та обряди українців 

Сімейне життя українців традиційно супроводжується 

різноманітними обрядами та ритуалами, які в образно-

символічній формі відзначають певні етапи життя людини та 

найважливіші стадії розвитку родини.  

До основних елементів сімейної обрядовості відносяться 

– створення сім'ї, народження дитини,  сімейні ювілеї, 

поховальні та поминальні обряди.  

Окрім них, у сім'ї відзначаються події менш важливого 

значення: дні народження, дні весіль, інші знаменні події та 

дати. 

Створення сім’ї – весілля. 

Весілля як створення сім’ї здавнини було урочистою 

традицією, яка урізні часи була своєрідним обрядом. Є 

свідчення з давніх літописів про весілля у давніх слов'ян: 

Древляни викрадали наречених, радимичі й сіверяни брали 

шлюб під час купальських ігор, перестрибуючи через вогонь, у 

полян був шлюб за вільним договором із посагом
154

 нареченої. 

Усі ці три форми шлюбу як залишки патріархального 

життя цілком збереглись в українському сучасному обряді. 

Основні етапи обряду створення нової сім'ї традиційно 

зберігся до наших днів майже у незміненому вигляді для всієї 

України. Церквою справляти весілля під час будь-якого посту 

категорично заборонялось але у наш час може бути по-різному. 

У цілому українське весілля поділяється на три цикли: 

передвесільний, весільний і післявесільний.  

 У давнину та недалеке минуле кожен із циклів 

складався з низки обрядів. Уся весільна обрядовість включала: 

Оглядини (обзорини); Сватання (старости);  Заручини (запоїни); 

Весільне печиво (коровай); Гільце (дівич-вечір); Посад; Весілля; 

Розплетини; Комора (шлюбне єднання молодих у коморі та 

демонстрування сорочки молодої); Циганщина (перезва,пироги). 

Кожний обряд у різних місцевостях мав свої 

особливості, що полягали у черговості і тривалості здійснення 

                                                           
154 Посаг, придане,  або віно – майновий або грошовий внесок 

родини нареченої в нову сім’ю. Посаг становив частину сімейного майна, що 

надавалося доньці, коли вона одружувалася. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
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та різноманітності назв. Іноді весільний обряд тривав цілий 

тиждень.  

Сучасні весілля проходять більш стримано і 

обмежуються одним-двома днями. 

Післявесільний цикл присвячувався вшануванню батьків 

молодими, прилученню невістки до родини чоловіка. Це обряди 

«хлібин», «свашин» та «гостин». 

Сватання (сватанки, рушники, згодини, слово).  

 Сватання починається, коли від молодого   до батьків 

молодої йдуть свати
155

 укладати 

попередню угоду про шлюб. 

Свататися  прийнято на Масницю та 

від Пасхи до Трійці. Зі  сватами до 

дівчини йде парубок, іноді зі своїми 

батьками. 

Коли батько і мати нареченої 

погодяться на шлюб, то дівчина, перев'язавши старостам 

рушники через плечі, дарує нареченому саморобну хустку. 

У давнину, коли дівчина не давала згоди на одруження, 

то на знак відмови вона повертала старостам принесені ними 

хліб та гостинці або ж підносила молодому гарбуза.  

Щоб уникнути таких випадків, парубок завчасно посилав 

«розвідника», котрий мав довідатися про наміри дівчини та її 

батьків.  

Насьогодні питання про згоду на весілля молодятами 

вирішується завчасно. 

Заручини – урочисте скріплення згоди обох сторін 

на весілля. Як правило, вони відбуваються у домі нареченої 

у вихідний день. Окрім родичів, на заручини запрошуються 

подруги молодої та друзі молодого.  

Існує думка, що на заручини запрошені гості з боку 

нареченого повинні йти непарною кількістю, начебто йдемо для 

парубка половинку брати. Після договору не можна 

відмовлятись від шлюбу, а якщо таке трапилось, то винний у 

                                                           
155 Сват (староста, сватач, посланець) у передвесільному обряді – той, хто за 

дорученням нареченого або його батьків сватає йому наречену, займається 

сватанням 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B1
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цьому повинен відшкодувати витрати за підготовку до весілля і 

повернути усі подарунки.
156

 

Укладання та реєстрація шлюбу. Перед виходом з 

батьківської хати наречений просить благословення. В 

основному благословляють батьки або особи, що заміняють їх. 

Після благословення свашки (обов’язково незаміжні 

дівчата) виводять молодого на вулицю. Свашок, як правило, 

повинно бути дві і саме вони супроводжують нареченого до 

нареченої. Наречена виходить до нареченого у супроводі  

дружок (нежонатими хлопцями).  

Далі починається обряд «брама або рогачка» – так, в 

основному називають процес викупу нареченої.
157

 Браму 

ставлять, в основному, хлопці, які живуть на вулиці чи в 

будинку молодої, далекі друзі чи однолітки нареченої, які не є 

запрошеними на весілля. 

Після брами молода запрошує всіх до хати. У хаті 

молодята просять тричі благословення в обох батьків та 

родичів.  

Реєстрація шлюбу проходить у відповідності з 

Правилами реєстрації цивільного стану в Україні.
158

 

Щодо місця реєстрації шлюбу, то 

слід зазначити, що шлюб реєструється у 

приміщенні державного органу 

реєстрації актів цивільного стану. За 

заявою наречених реєстрація шлюбу 

проводиться в урочистій обстановці. Про 

таке бажання наречені зазначають у заяві 

про реєстрацію шлюбу. 

При реєстрації шлюбу наречені мають право обрати 

прізвище одного з них, як спільне прізвище подружжя або 

надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Наречена, 

наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище 

                                                           
156 Відшкодування витрат за відмову від шлюбу після подачі заяви про 

реєстрацію передбачено Кодексом про шлюб та сім’ю України. 
157 Назва походить від того, що дорогу перед під’їздом до нареченої 

перегороджують столом (брамою, рогачкою), на якому обов’язково має бути 

горілка, хліб, м’ясні та солодкі страви. 
158 Наказ Міністерства юстиції України №719/4940 від 18 жовтня 2000 р.  
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нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне 

прізвище, за їхньою згодою визначається з якого прізвища воно 

буде починатися.  

Після державної реєстрації 

шлюбу за бажанням подружжя може 

бути вінчання. Це дуже красивий 

обряд, в якому жінка і чоловік стають 

подружжям навіки перед Богом, 

благословляються на щасливе довге 

спільне життя і на народження дітей.  

Умови укладення шлюбу, які 

встановлені цивільним законодавством 

і церковними канонами, мають значні 

відмінності. Тому не всякий зареєстрований цивільний союз 

може бути освячений в українські православній церкві: 

• Церквою не допускаються четвертий та п’ятий шлюби. 
• Церква не благословляє шлюб, якщо один з наречених (або 

обидва) оголошує себе переконаним атеїстом, який прийшов у 

храм лише за наполяганням нареченого(нареченої) або батьків. 

• Не можна вінчатися нехрещеним. 
• Не можна вінчати шлюб, якщо один з наречених фактично 

перебуває у шлюбі з іншою особою. 

• Забороняється шлюб між кровними родичами аж до 

четвертого ступеня споріднення (тобто з троюрідним братом або 

сестрою). 

• Стародавня благочестива традиція забороняє шлюби між 
хресними батьками і хрещениками. 

• Не вінчається шлюб, якщо хоча б один з подружжя сповідує 
нехристиянську релігію. Для вінчання з католиком або 

протестантом, у разі згоди на виховання дітей в православному 

дусі, вимагається дозвіл архієрея. 

Весілля. Застольна частина весілля розпочинається з 

молитви за здоров’я молодят. Це стосується і традиційних 

українських весіль, і сучасних українських весіль і, навіть, 

модернових весіль з європейськими елементами. 

Одним із етапів весільного свята є знімання з нареченої 

вельона (фати). На сучасних весіллях це, зазвичай, проходить 

під час танцю нареченого та нареченої або після нього. Вельон, 
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зазвичай, може знімати свекруха. Після цього під час танцю 

наречена по черзі приміряє його своїм незаміжнім подругам.  

Якщо у весіллі є прикмети європейських традицій, то 

наприкінці застілля у його сценарій вводиться церемонія 

«кидання букета»: всі незаміжні дівчата стають під одну стіну в 

одну чи дві лінії. Наречена, стоячи спиною до них, закриває очі і 

кидає їм через плече свій весільний букет. Хто його схопить, той 

незабаром вийде заміж. Але ця церемонія не є національною 

традицією для українців. 

Неодмінний атрибут весілля – весільний коровай або 

торт.  Короваїв або тортів  

на весіллі може бути два. 

Один випікається в родині 

нареченого, другий – у 

родині нареченої.  

Наприкінці застілля обидві мами (свахи) разом з 

дружками розрізають коровай і роздають його гостям.  

 

Родильні (пологові) обряди 

Слов’янські вичаї та обряди, прикмети, які пов'язані з 

народженням дитини, сучасною етнографією, яка 

започаткувалася одним із відомих радянських етнографів 

Зеленіним Д.К.,
159

 поділяються на три основні групи:  

1) допологові звичаї та обряди й власне пологи;  

2) післяпологові обряди, охоронні та очисні обряди для 

матері й дитини; 

3) обрядові дії, що знаменують приєднання дитини до 

сім'ї, роду, колективу. 

Згідно з народними переконаннями жінки намагалися 

приховувати вагітність якнайдовше. Вагітність вважалась 

таємницею, справою вищих істот (духів), здатних зашкодити не 

лише майбутній дитині та матері, а й навколишньому 

середовищу, тому до вагітної жінки ставились по осбливому. 

Існували повір’я, що вагітним жінкам заборонялося 

переходити трясовину, бо дитина буде заїкатися. Не можна було 

вагітній жінці пити воду після заходу сонця, бо дитина 

заходилася б плачем. Вагітних застерігали, щоб не дивилися на 

                                                           
159Зеленін Дмитро Костянтинович (1878-1954) –  радянський етнограф член-

кореспондент АН СРСР. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1878
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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диких звірів чи свійських тварин, бо у дитини буде густий 

волосяний покрив. Вагітній жінці слід остерігалися дивитися на 

вогонь, бо у дитини на тілі буде «вогняна» пляма. 

Певні ритуальні дії, які виконувалися з дитиною у 

перший день після народження, впливали на її долю, на все 

майбутнє життя. Наприклад, якщо народжувався хлопчик, то 

пуповину йому обрізали сокирою, щоб у майбутньому він став 

теслярем або столяром. Якщо народжувалася дівчинка, то ці дії 

робили ножицями, щоб вона у майбутньому стала кравчихою. 

Великого значення надавали першій купелі дитини. Перша 

купель дитини розглядалась не тільки як гігієнічна, але й 

магічна охоронно-захисна дія від злих духів, бо люди вірили у 

цілющу дію води. 

Післяпологовий цикл 

традиційного обрядового 

комплексу спрямований на 

прийняття новонародженого в 

сім'ю, громаду. Він 

складається із звичаю 

провідування породіллі, 

вибору кумів і хрещення; хрестин та першого постригу дитини. 

Ці обряди мали соціально-побутовий характер і виражали 

прагнення якнайшвидше, якнайтепліше прийняти нового члена 

сім'ї, громади. 

Важливим моментом післяродових звичаїв було надання 

імені дитині. Різні традиційні народні забобонні звичаї й 

ритуали, що пов'язані з вибором і наданням новонародженій 

дитині власного імені, сформувалася ще у доісторичні часи. 

Перші спроби опису значення імен були здійснені ще на 

початку ХХ ст. відомим фольклористом Михайлом 

Зубрицьким,
160

 у його історико-етнографічній розвідці  «Імена, 

                                                           
160 Зубрицький Михайло Іванович (1856-1919 ) –  український історик, 

фольклорист. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1856
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
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назви і прозвища у селян...»,
161

 яку він написав у межах 

діяльності у Науковому товаристві імені Шевченка.
162

 

Існували певні церковні приписи щодо надання дитині 

власного імені і вони зводились до таких основних вимог:  

а) власним хрещеним іменем може бути тільки 

церковно-календарне ім'я якогось церковного святого;  

б) ім'я новонародженому присвоює священик при 

здійсненні церковного хрещення, а у випадку, якщо дитині 

загрожує смерть, це може зробити і хтось інший (зазвичай, баба-

повитуха);  

в) хрестити дитину й давати їй при цьому хрещене 

власне ім'я належить на восьмий день після народження. 

Із усіх найголовніших мотивів вибору і надання власних 

імен загальнопоширеним був звичай давати дитині хрещене ім'я. 

Цей звичай продовжує існувати і сьогодні.  

Однак, якщо у давнину панівним був звичай, при якому 

священик сам надавав новонародженому церковно-

християнське ім'я, то сьогодні прерогатива при виборі імені для 

дитини залишається виключно за батьками. 

 

Хрестини 

Хрест ини – релігійний та народний обряд, пов'язаний з 

християнським хрещенням. В Україні обряд хрещення 

складається із двох 

частин: Перша частина, 

пов'язана безпосередньо 

з Хрещенням – 

церковний обряд, що 

проводиться для 

охрещення дитини і учта – святкове  вшанування породіллі та 

охрещеної дитини після Хрещення. 

                                                           
161 Зубрицький  М. Імена, назви і прозвища у селян с. Мшанця 

Старосамбірського повіта //Записки НТШ – Т. 79, кн. 5. – Львів, 1907. – С.142-

154. 
162 Наукове товариство імені Шевче нка (НТШ) – всесвітня українська 

академічна організація, багатопрофільна академія наук українського народу. 

Рушійна сила формування та розвитку української науки кінця ХІХ – першої 

половини XX ст. Утворене у Львові у 1873 р.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1873
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До хрещення батьки визначають, хто буде для їхньої 

дитини хрещеним батьком (кумом), а хто хрещеною матір’ю 

(кумою). Хресні батьки повинні розуміти, що вони повинні 

навчити дитину тому, як правильно жити, допомогти йому не 

допускати помилок. Необхідно розуміти, що кума і кум – це не 

просто люди, які були присутні в церкві в момент Хрещення. 

Це, по суті, другі батьки малюка. 

Зазвичай, у подальшому житті хрещеники зобов'язані 

вітати своїх хрещених батьків з усіма святами і іменинами. 

Особливо важливо вітати хрещених батьків з Великоднем і 

Різдвом. Неодмінно дарувати власноруч виготовлені подарунки.  

До церкви дитину несе кума. Кум купує у церкві 

хрестика для дитини.  

Священик простригає на голові в дитини хреста, потім 

дає її в руки кумові, «мирує» дитину, а потім зливає їй на голову 

святу воду або цілком занурює в хрестильницю. 

Учту зазвичай улаштовують після охрещення. Кум і 

кума сідають за стіл, а батько йде до сусідів кликати на 

хрестини. 

Коли починають сходитися гості, вішають коло дитини 

червоного пояса, або окрайку з китайки
163

 від зурочливого ока. 

Кожний гість приносить дарунок. 

 

Поховальні та поминальні обряди 

У похоронних обрядах і звичаях українського народу 

збереглося багато архаїчних рис, успадкованих від доби 

Трипілля (спалювання небіжчика), скіфо-сарматської (курган, 

тризна, сани, поминальні страви), слов'янської («розбивання 

горщика», «човен-домовина», «печатаніє могили») тощо.  

В умовах сучасності існують певні традиції та обряди, 

які поєднують у собі громадянські та церковні канони. Зазвичай, 

тіло померлого обов'язково омивають водою і вдягають у нове 

вбрання.  

Поруч із померлим ставлять воду, яку «п'є душа» 

померлого.  

                                                           
163 Китайка – червоний шарф, атирибут козацького вбрання. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Дзеркала та інші відображаючі поверхні в квартирі 

завішують для того щоб у дні трауру не виникало бажання 

чепуритися. 

Але у народному повір’ї дзеркало завжди сприймалося 

як магічний предмет, що відкриває якусь незбагненну сторону 

буття, тобто, вікно, через яке можна заглянути в потойбічний 

світ. 

Релігійного пояснення завешувания дзеркал немає. Але, 

існує думка, що дзеркала закривають для того, щоб душа 

покійного, побачивши себе, не злякалася. Інший варіант 

тлумачення – щоб покійний не налякав родичів. Є навіть повір'я, 

що, якщо людина побачить у дзеркалі покійного, то незабаром 

помре. 

Із сказаного видно, що завішування дзеркал потрібно 

розглядати як простий забобон, який не має ніякого сакрального 

значення. Такої думки дотримуються більшість людей, проте, на 

всяк випадок, завішують дзеркала. 

Покійнику ставлять до рук свічку. Закривши очі, кладуть 

на них мідні монети, «щоб не дивився» на інших членів сім'ї. 

Усі речі (постіль, одяг, в якому померла людина, вода, якою 

омивали покійного) мусять бути викинуті, спалені. Вода 

повинна бути вилита там або вилиті там, де люди не ходять. 

Посуд, в якому була вода для миття, розбивають, щоб ним 

більше ніхто, крім покійного, не користувався. 

Якщо помирають молоді неодружені хлопці чи дівчата, 

то їх ховають як наречених. Покійника виносять ногами уперед 

до дверей, щоб смерть не поверталась у цей дім. У домовину 

кладуть хліб, сіль, на Великдень – яйце, монети, загорнуті в 

хусточку. 

Вдома виконують обрядове омивання рук. Ця традиція 

має не гігієнічне, а релігійне значення:  Понтій Пилат, не 

вбачаючи за Ісусом Христом провини і намагаючись його 

урятувати, «...взяв води і обмив руки перед народом, і сказав: Я 

не маю провини в крові Праведника Цього...».
164

  

Поминальний обід робиться переважно тричі: після 

похорону, на дев'ятий та сороковий дні. Потім поминають через 

рік.  

                                                           
164 Євангеліє від Матвія. – Гл. 27, вірш 24.  
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Свято Дня народження 

Абсолютно точних відомостей про історію виникнення 

свята не існує але відомо як мінімум дві версії походження 

цього сімейного свята.  

Згідно першої версії, святкування або відзначення свого 

дня народження було пов’язано з чорною магією, бо саме в день 

свого народження, людина, нібито,  найбільш схильна до впливу 

темних сил. Саме тому, в день народження варто оточувати себе 

тільки друзями і близькими. Варто уникати зустрічі з ворогами і 

недоброзичливцями. Побажання на День Народження, 

сприймаються з цієї точки зору як магічні заклинання, здатні 

вплинути на подальше життя людини. 

Друга версія виникнення цього свята схиляється до 

міфологічного тлумачення, відповідно якому, традиція 

святкування дня народження бере свій початок з поклоніння 

стародавнім богам. Разом з цим культом, поступово 

популярність цього свята поширилася на правителів, які,  

зазвичай, були намісниками богів, а потім і на простих людей. 

Обидві версії, напевно, слід вважати найвірогіднішими. 

День народження більшість людей відзначають як свято, 

оскільки у цей день людина стала на рік старша від 

попереднього дня народження. Людина, у якої цей день є днем 

народження, називається іменинником. Іменинникам 

прийнято дарувати подарунки.  

День народження, який відбувається в річницю кратну 5-

ти, 15, 20 і т. д., називають ювілеєм. 

Свято Дня народження людини слід відрізняти від 

іменин. Іменини – це день пам'яті святого, ім'я якого було 

надано людині при народженні. 

Деякі люди, імена яким присвоєні не за церковним 

календарем, відзначають як день народження, так і іменини.  

Наприклад, людина з і м’ям Микола може святкувати 

свої іменини 19 грудня – у День святого Миколая, а також свій 

День народження – у день, коли він народився. 

 

Свято Толоки 

День толоки – день одноразової безоплатної праці 

гуртом для швидкого виконання великої за обсягом 

роботи. Толока є як святом, так і формою переважно селянської 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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взаємодопомоги, на яку скликають сусідів, родичів та 

товаришів. Зазвичай толока закінчується святковим частуванням 

працівників. 

Традиція толоки виникла в Російській імперії у часи 

кріпацтва, де вона використовувалася як додаткова повинність 

для кріпаків. У 1847-1848 рр. толока як обов’язкова повинність 

була ліквідована. Але як традиція добровільної взаємодопомоги 

толока в Росії і на Україні продовжує існувати до цього часу. 

За радянських часів толоку називали «комуністичним 

(ленінським) суботником» на честь вождя світового 

пролетаріату Леніна В.І., який у 1919 р. започаткував традицію 

масового прибирання території та виробничих приміщень 

підприємств у одну із субот квітня. 

У сучасних містах толоку, за звичай, організовують 

навесні у передпасхальні дні, коли треба навести порядок у 

громадських місцях, прибрати територію та здійснити 

прибирання виробничих приміщень. 

Ці роботи здійснюються безоплатно, а по закінченню 

переходять у масові гуляння з піснями, танцями та святковим 

застіллям. 

Український національний одяг 

Національний одяг українців має особливості, що 

залежать від конкретного регіону України і підрозділяється за 

статевою та віковою ознакою – чоловічий і жіночий, дитячий, 

підлітковий. У деяких джерелах визначаються одяг 

передвесільного періоду –  дорослий і старечий, також за 

призначенням – повсякденний, святковий, та весільний. 

Український костюм, як чоловічий, так і жіночий, 

відрізняється великою різноманітністю. Загальними 

характерними його рисами є простота форм, стрункість силуету, 

багатство оздоблення, насичений колорит. 

В основу чоловічого костюма входять вишита 

орнаментом сорочка з конопляного або лляного полотна і 

суконні (вовняні) штани. Сорочка, що надягається на тіло, часто 

служить і верхнім одягом. 

Основу жіночого костюма становлять сорочка – кошуля. 

Вона довше чоловічої і складається з двох частин – нижня 

частина – підтічка шиється з більш грубого полотна. 

Основні види українського національного вбрання: 
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Вишиванка – традиційної чоловічої та жіночої сорочки. 

Починаючи з ХХ століття носяться окремо, разом з 

європейським костюмом, як 

святковий, патріотичний та 

культовий одяг.  

Пояс (крайка, пас, литий 

пас, черес, ремінь) – найдавніша 

частина одягу, важкий вовняний 

пояс, носили жінки і чоловіки. 

Запаска  (дерга, опинка, го

рботка, обгортка, фота) – 

незшитий поясний жіночий одяг, прямокутний кусок вовняної 

або шовкової тканини з зав'язками. 

Фартух (передник, попередниця, запаска) – на півночі  

білі, на Волині вишивані фартухи.  На Поділлі та в Карпатах – 

фартухи, зазвичай, оздоблені вишивкою та орнаментом. 

Спідниця (літник, димка, фарбанка) – ткана або 

полотняна, з вибитим узором або без узору  нижня частина 

різних видів жіночого вбрання. Спідниця може бути як 

окремим, самостійним виробом, так і 

частиною сукні, костюма, пальта. 

Вінок – головний 

убір з листя, бадилля, гілок і квітів, має 

форму обруча. Мав спочатку обрядове, 

релігійне значення. Пізніше – 

загальнонародний символ дівування. Тому, 

зазвичай, вінки носять тільки незаміжні 

дівчата. 

Свита – верхній традиційний одяг 

українців, переважно білого кольору на 

два вуси (лацкани). 

Кобеняк – верхній 

плечовий широкий одяг без 

стану, рід сучасного плаща 

з відлогою (каптур, бородиця, 

богородиця, кобеняк). 

Кептар – частина одягу без рукавів. Носили жінки і 

чоловіки.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80
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Кожух – хутряний одяг, схожий на кептар але з 

рукавами і довший. Кожухи були довгі та короткі, з рукавами 

або без рукавів. Кожух покритий сукном називали 

також жупаном. 

Шапка – чоловічі шапки з сукна або шкіряні. Шкіряну 

шапку називали капелюх, шапку зі шкіри – кучма, шапку з 

вухами – клепання. Така шапка мала околиш з хутра, а також 

клапани, які можна було піднімати вверх або в холодну погоду 

опускати і зав'язувати під бородою. Капелюх з соломи 

називали бриль.  Жіноча шапка – кораблик – це невелика 

шапочка довгувато-округлої 

форми з низькими краями, що 

щільно прилягають до втулини, 

а спереду та позаду стирчать 

ріжками догори. 

Взуття українців 

здавнини поділяється на взуття з рослинних стебел або 

дерев'яної кори та на шкіряне й повстяне. 

З ХІХ ст. найпоширенішим видом взуття українців стало 

стягнуте або зшите шкіряне взуття. 

Постоли (моршні, ходаки) – типові види стягнутого 

взуття. Виготовляються з одного шматка 

товстої коров'ячої або свинячої сиром'ятної 

шкіри. Залежно від конфігурації носової 

частини ділиться на тупоносе й гостроносе. 

На значній території України постоли 

носили переважно влітку, а у деяких 

місцевостях – в усі пори року. 

Чоботи – зшите взуття складається з окремих кроєних 

деталей, основою з яких є підошва. 

 Святкові жіночі чоботи 

(сап'янці, чорнобривці) – шили із 

сап'яну
165

 червоного, зеленого, жовтого 

кольорів, із трохи задертими вгору 

носами, невисокими халявками і 

вищими, ніж у чоловічих чоботях, 

підборами. 

                                                           
165 Сап'ян (від перської – saxtyan (saxt – міцний) – фарбована тонка, м'яка 

шкіра найрізноманітніших кольорів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%80)
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Сучасна українська національна традиція широко 

втілюється в життя народу через моду.
166

 

Усі елементи минулого знаходять своє відлуння в 

сучасній моді одягу, який створюється на основі українського 

традиційного костюму. 

Важливою етнічною, соціальною і естетичною 

характеристикою був колір матеріалів, використовуваних у 

народному одязі.  

Виконуючи декоративну функцію, колір був 

способом  вираження народного світогляду, психології і смаку, 

він виділяв сукні для щоденного використання або для свят, 

деталізував урочисті сукні, передавав статеву приналежність. 

Колір був своєрідною мовою, втілюючи важливість  чистоти, 

благородства, сили, довголіття. Він символізував людські 

почуття: радість, смуток, любов, ін.  

Існує повір’я, що кожному дню неділі відповідає свій 

колір: понеділок – зелений, вівторок – червоний,  середа – 

рожева, четвер – фіолетовий, п'ятниця – синя,  субота – 

коричнева і чорна, неділя – жовта.  

Якщо знати, в який день хто народився, то той колір 

буде служити йому як оберіг. Популярна українська пісня «Два 

кольори», яскраво свідчить про значення кольрів у житті 

людини – «...Червоне – то любов, а чорне – то журба».
167

  

Значення кольорів тлумачиться так: 

Білий колір об’єднує усi кольори, знаходиться над ними 

зверху. 

Чорний колiр, навпаки, як антипод бiлого, знаходиться 

знизу. Мiж бiлим i чорним лежить увесь спектр кольорової 

гами. 

Червоний колiр на першому місці у палiтрi 

кольорiв. Червоний колiр символiзує чоловiчу основу в природi, 

вiдповiдає стихiї вогню, холеричному темпераменту, тому вiн 

                                                           
166 Мода (фр. mode, від лат. modus – міра, образ, спосіб, правило, 

розпорядження) – тимчасове панування певного стилю в якій-небудь сфері 

життя чи культури. Визначає стиль або тип одягу, ідей, поведінки, етикету, 

способу життя, мистецтва, літератури, кухні, архітектури, розваг і т. д., який 

популярний у суспільстві в певний період часу. 
167 «Два кольори» – популярна українська пісня, написана у 1964 р. 

Музика Олександра Білаша, слова Дмитра Павличка. Перший виконавець 

пісні – Анатолій Мокренко. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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гарячий, зiгрiваючий.  Червоний колiр домiнує на весiльних 

рушниках, вiн символiзує нерозривний кровний зв'язок, любов, 

рiд.  

Найпоширенішим елементом, який перейшов з одягу 

минулого у сьогодення, стала вишивка. Традиційно вишивкою 

оздоблюеться комір, рукави та поділ чоловічого та жіночого 

вбрання. Такі візерунки мають магічне значення і слугують 

оберегом.  

За думкою більшості дослідників упродовж багатьох 

віків безпосередній конкретний зміст символів на вишивках 

втрачався, але традиції їхнього використання не зникли. 

Орнаменти вишивок поділяються на три групи: геометричні, 

рослинні, зооморфні (тваринні) й відображають елементи 

символіки стародавніх вірувань, культів.  

Геометричні орнаменти – кружальця, трикутники, 

ромби, криві лінії, хрести притаманні всім видам вишивки.  

У вишивках зооморфних (тваринних) орнаментів 

зображуються: кінь, 

заєць, риба, жаба; з 

птахів – півень, 

сова, голуб, зозуля; з 

комах – муха, 

метелик, павук, 

жуки. У багатьох випадках зооморфні орнаменти є своєрідним, 

зображенням, у якому відбивається індивідуальне бачення 

узору. У подібних орнаментах виступають часто різноманітні  

химерні сплетіння. 

В основі рослинного орнаменту найпоширенішим 

символом є «дерево життя», яке зображується у формі гілок, 

листя, квітів.  

Звичайно, кожна вишивальниця вносила у візерунок 

власні індивідуальні 

мотиви, що властиві її 

баченню та її 

світосприйняттю. 

Удосконалюючи 

впродовж сторіч 

майстерність вишивки, у 

сучасному досвіді 
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зберіглися найбільш типові, позначені високим мистецьким 

смаком, зразки орнаменту, кольорів, вишивальних технік. На 

сьогодні всі ці мотиви присутні у зразках сучасного 

національного одягу. 

 

Національно-традиційне житло  

та помешкання українців 

Будівництво житла здавна було одною з найважливіших 

подій. З переселенням до нової хати люди пов'язували свої надії 

на щасливіше й заможніше життя. Боротьба з природною 

стихією, бажання найрізноманітнішими засобами задобрити її, 

прагнення забезпечити надійність та міцність нової оселі – все 

це знайшло відбиття у своєрідних віруваннях, звичаях та 

обрядах.  

При вирішенні цього питання брали до уваги багато 

чинників: віддаленість житла від вулиці, рельєф садиби, 

розташування хати щодо сторін світу тощо. 

Для нового житла намагались знайти таке місце, яке 

мало задовольняти цілий ряд вимог, зокрема:  

1) щоб город за хатою та господарськими спорудами 

виходив до річки, ставка, на долину;  

2) щоб це місце було по можливості на раніше не 

займаних землях;  

3) на пагорбі, де немає вологи;  

4) там, де ранком не буває роси;  

5) де не ростуть дерева;  

6) де можна розмістити господарські споруди;  

7) вхід до хати повинен бути із південного боку або зі 

сходу. 

Початковим етапом поселення був вибір місця для дому, 

що, як правило, здійснювався за допомогою ворожіння. 

Для цього здійснювався такий обряд: на місці 

майбутнього житла забивали дерев'яні кілки або ж клали 

камінці, біля яких після заходу сонця таємно від чужих очей 

насипали певну кількість зерен жита або пшениці.  

Водночас посередині майбутнього житла на столику або 

стільці, застеленому рушником, клали хліб, сіль і залишали яку-

небудь посудину з водою.  
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Наступного ранку до сходу сонця перевіряли, в якому 

стані були хліб, зерна, сіль та вода. Якщо все лишалося 

незачепленим, а кількість води навіть побільшала, то це було 

доброю ознакою. Такий обряд інколи повторювали дві-три ночі 

підряд. 

Широко побутував також обряд із використанням 

металевого або глиняного посуду (сковорода, горщик тощо). Під 

такий посуд увечері клали жмут вовни, а вранці перевіряли, чи 

не зволожилась вона. Якщо так, то й житло буде вологим і 

будувати його в цьому місці небажано. 

Усі зазначені магічні обряди виконували тільки 

чоловіки, хоча наприкінці XIX ст. цієї традиції вже не 

дотримувались. 

Існували й табу на окремі території. Так, заборонялося 

будувати дім на місці, де раніше проходили жертовні обряди або 

поховання.  

Вибір часу для закладин житла вважався однією з 

важливих умов успішного будівництва. Закладати нову хату 

було прийнято навесні та влітку.  

Будівництво починали у п'ятницю, бажано в повнолуння 

– «щоб у хаті було повно». Небажано було починати 

будівництво у високосний рік, понеділок, середу та на свята.  

Перш ніж закладати житло, довідувалися, чи не 

припадає це на день, присвячений комусь із святих мучеників, 

бо «не доведеш справу до кінця». Працювати можна було всі дні, 

крім неділі, релігійних свят та постів. 

Будівельна жертва – елемент обряду закладин, 

своєрідний відкуп на початку будівництва нового житла. Цей 

обряд глибоко архаїчний: у далекому минулому для зміцнення 

будівлі приносили людські жертви, потім – тварин, їхні черепи, 

ще пізніше — рослини й нарешті – дрібні гроші. Більшість 

сучасних забудовників за традицією продовжують кидати 

монети під перший камінь фундаменту, «аби гроші з хати не 

виводились». 

Заселення у помешкання (новосілля, входини) 

починається з того, що господарі за день до цієї події (на ніч) 

залишають у новій хаті кота або півня. Наступного дня, коли 

вже все готове до переходу в новий дім, старші члени сім'ї 

беруть у руки ікону, вишитий рушник з хлібом і сіллю, миску з 
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житом, пшеницею, дрібними грішми та пляшкою горілки і 

входять до нової хати. Батько молодих господарів, а за його 

відсутності кум чи інший близький родич іконою благословляє 

на всі боки нове помешкання, після чого залишає ікону на 

покуті. Вийшовши на вулицю із хлібом і сіллю на вишитому 

рушнику, він благословляє дітей на щасливе життя в новій хаті. 

Молоді господарі беруться за кінці рушника, і батько  

заводить їх у нове житло. За ними заходять родичі та сусіди. 

Мати або тітка посипає всіх зерном і дрібними грішми, бажаючи 

щастя в новому домі. Першими у хату переносилися сакральні 

речі: жар із печі попереднього помешкання з обгорілими 

колодами. За давніми язичницькими уявленнями це означає, що 

у хату «переселяються» домові духи.  

Потім переносились речі домашнього вжитку, але, в 

першу чергу ті, які стосувались печі. Після цього господарям 

дарують подарунки та сідають за столи. Новосілля закінчується 

співами й танцями.  

Хата – житловий простір людини, місце родинних 

обрядів, символ добробуту. Цей домашній простір у 

слов'янських народів умовно поділяється на дві частини: лівий 

бік (куток із піччю) – жіноча половина помешкання, а правий 

(куток із Покуттю) – чоловіча. Покуть або покуття – за давньою 

традицією – почесне місце (куток) в українській хаті, де 

стояла скриня або стіл. 

Хоча, в цілому, оселі на Україні мають чимало спільних 

ознак, кожен регіон характеризується своїми відмінностями. 

Загально прийнято вважати, що форми житла на українських 

землях поділяються на кілька варіантів – подільський, 

поліський, південноукраїнський, Середню Наддніпрянщину, 

Слобожанщину. Зона Карпат ділиться на Бойківщину, 

Лемківщину, Гуцульщину та 

Закарпаття. 

Залежно від 

переважання тих чи інших 

традиційних планувальних 

типів сільських поселень 

наприкінці XIX – на початку 

XX ст. на Україні виділялося 

чотири зони – північна, центральна, південна та карпатська 
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гірська. Північна зона в основному охоплювала масиви 

Українського Полісся. 

Найбільш типовим житлом для Лівобережної України 

було так зване трикамерне помешкання: хата – сіни – комора. 

Сіни – нежила частина хати, що з'єднує жиле 

приміщення з нежилим та ділить хату на дві половини. Сіни 

слугують для зберігання теплого верхнього одягу, взуття. В них 

можна обтрусити вуличний пил і бруду, сніг у холодну пору 

року. Також сіни не дають вихолодити хату. В сучасних оселях 

ці самі функції виконує передпокій. 

Комора – приміщення у хаті, де зберігають урожай, 

продукти харчування.   

Ще у XVII-XVIII ст. на 

українських землях  сформувався і 

побутував тип житла, що 

характеризувався наявністю 

абсолютної однотипністі побудови та інтер'єру хати з відкритим 

типом двору. 

Оригінальність внутрішнього планування української 

хати, як правило, виявлялося через світоглядні уявлення та 

релігійну сакральність, пов'язану з окремими предметами: 

піччю, столом, скринею, лавами, іншого хатнього начиння, 

символіка якого є своєрідною для кожної родини.  

Українська хата становила найважливіший компонент 

культури в широкому розумінні цього поняття – як елемент 

матеріальної та духовної культури, і як система світоглядних 

уявлень, спрямованих на родинні оберегові функції.  

Хата захищала людей від несприятливих природних 

умов та від темних сил. Кожна її деталь, кожна річ і знак мали 

не тільки естетичне, а й магічне значення. 

Інтер'єрний розпис української хати преважав у тій її 

частині, де проводила основний свій час жінка – біля печі. Піч в 

українській хаті була центром функціонального, оберегового і 

естетичного значення. 

Великого значення в оздобленні хати надавалося 

розпису стін, які, як правило, розписувалися рослинним 

орнаментом, фігурками птахів, тварин, геометричними 

фігурами, а то й побутовими сюжетами. Використовувалися 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8F%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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також мотиви давніх релігійних або суто народних календарних 

обрядів.  

Рослинні, геометричні та тваринні орнаменти ( фігурки 

птахів і тварин), що побутували в Україні розміщувалися в 

різних частинах фасадної стіни, а особливо під дахом, між 

вікнами та довкола вікон і дверей. 

У тому, як вони були розташовані, розумілася символіка, 

що грунтувалася на магічній цифрі «три», тобто, на триєдиній 

системі. Все малювання поділялося на три рівні: перший 

розпочинався від призьби і доходив до вікон, другий визначався 

висотою вікон, третій – від вікон до даху.  

Ця магічна символіка виявлялась і в багатьох інших 

елементах хати: традиційна українська хата мала триподільне 

планування, вікна складалися з трьох шибок, житлова кімната 

мала три вікна, а саме житло складалося з трьох частин: 

призьби, стін та даху. 

Інтер'єр української хати. Найархаїчнішим елементом 

у сільських хатах досі залишається лежанка і піч.  

Їх найчастіше розмальовували чудовими візерунками. 

Вважалося, що ворожа сила, задивившись на цей розпис, 

забуває про своє лихе діло.  

Піч – оберіг від усілякої нечисті, невід’ємний елемент 

багатьох народних обрядів; саме в ній випікали святиню – 

весільний коровай, паски та інше.  

Піч часто білили, прикрашали декоративними 

розписами, витинанками, розмальовками. Категорично 

заборонялося плювати у палаючий 

вогонь та лаятися біля печі Існує 

поговірка: «Сказав би,... та піч у 

хаті». 

Житло людей, родинне 

вогнище (піч) завжди були 

священними – це цілий безмежний 

Всесвіт, де живуть батьки й діди, 

народжуються діти й онуки. У прадавні віки, коли ще не було 

церкви, сім'я молилася біля родинного вівтаря, яким була піч. У 

ній палало багаття, їй приносилися жертви: зерно з нового 

врожаю, перший кусень тіста перед випіканням хліба, ритуальні 

напої тощо. 
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Коли родина переселялася до нової оселі, обов'язково 

брали зі старої печі жарину і вносили її у нову хату, шоб 

запалити родинне вогнище в цій оселі. 

Поріг – символ початку і закінчення хати. За 

найдавнішими повір'ями, саме під 

порогом перебувають душі померлих 

предків, які охороняють рід.  

Порогові віддають шану, 

йдучи до вінця і вирушаючи в 

останню путь (стукання труною об 

поріг).  

В Україні поширене повір'я: 

якщо підмітати до порога, то все добре вийде з хати, не можна 

також мести хату двома віниками. Тому старші люди підмітають 

від порога в хату, щоб "все добре залишилося в хаті".  

На Поліссі поширений звичай прибивати палицю з осики 

до порога, щоб відлякувати все зле. Магічними властивостями 

наділив народ кінську підкову, яка приносить щастя у родину. 

Тому її прибивали на порозі або над дверима.  

За правилами народного етикету, завжди вважалося, що 

вітаються через поріг тільки погано виховані або просто злі 

люди. Тому казали: "Не подавай руки через поріг, бо 

посваришся". Не можна й передавати через поріг якусь річ. 

Покуть – покуття, красний кут, ін. – куток в українській 

хаті, розміщений по діагоналі від печі, де сходяться краями дві 

лави, та місце біля нього. Це найсвятіше і найпочесніше місце у 

хаті. У покуті знаходилися цінні речі: 

ікони (образи), Біблія, свічки, стіл, за 

яким відбувалися трапези, як 

родинні, так і святкові з гостями.  

Тут перебувають хатні Боги, 

садовлять найпочеснішого гостя, 

сидять наречені, стоїть ритуальний 

сніп жита (Дідух), ставлять божниці (спеціальні полички для 

священних образів), прикрашені вишиваними рушниками. 

Якщо помирав член родини, то зберігся звичай класти 

покійника на покуті. 

Скриня – традиційний для України вид меблів, у яких 

зберігали одяг, коштовні речі, прикраси, полотно тощо. Скриня 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0
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належала жінці. Дівчині на відданні батьки купували скриню, 

яку вона разом із матір'ю поступово наповнювала різними 

речами, необхідними для майбутнього подружнього життя: 

вишиваними рушниками, хустками, 

сорочками, стрічками та ін. 

Скриня була частиною 

дівочого посагу(приданого): чим 

більша й красивіша скриня, тим 

багатша наречена. Дівчина, залишаючи батьківський дім, 

вивозила свою скриню до хати чоловіка, де користувалася нею 

все життя.  

Скриня передавалася у спадок тільки після смерті її 

власниці. Всередині скриня мала невеличку у вигляді прибитої 

до стінки коробочки «прискринок» для зберігання дрібних 

цінних речей, прикрас, стрічок.  

Скрині були різьблені, ковані, мальовані, в бідних – з 

чистого неприкрашеного дерева. Дівчина не дозволяла чужим 

заглядати в свою скриню, то була її таємниця. З часом, віра в 

сакральне значення скрині втрачалася і цей звичай забувався. 

Тому в деяких місцевостях, вихваляючи свою дочку, батьки 

стали показувати близьким, що надбали для своєї доньки. Але 

взагалі, заглядати до чужої скрині вважалося великим 

нахабством і невихованістю.  

Для спання в Україні здавна використовувалися 

дерев'яні ліжка, лави, полики.  

Піл, лава або полик – це дерев'яний настил, який 

встановлюють від печі або лежанки до протилежної стіни. 

Вдень він служить для різних побутових речей та домашніх 

робіт, а вночі на ньому сплять.  

Український полик відрізняється від російських та 

білоруських «полатей» тим, що влаштовується внизу (приблизна 

висота ліжка), в той час як 

«полаті» – на відстані 80 см від 

стелі. 

Піл, як і лави, українки 

застеляють кольоровими 

ряднами або килимками, що 

створює особливий затишок у 

хаті. 



Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-176- 

 

Сволок – брус, на якому трималася стеля хати –  

символізував міцність оселі, довговічність, був оберегом; на 

ньому записували імена, важливі дати, події з життя родини, 

ставили оберегові речі, трави. 

Мисник – це дерев'яна полиця для зберігання посуду. 

Іноді він мав форму шафи, що підвішувалася на стінку. Були 

також кутові мисники, яких розміщували в кутку кімнати.  

Вікна. Уже найдавніші трипільські будівлі мали вікна – 

«очі». Через вікна своєї хати людина 

дивиться на світ. 

Розмальовані квітами вікна 

повідомляють, що в хаті є дівка на 

виданні. Звичай, де на вхідних дверях 

малюють своєрідне дерево – гілочки з 

листками барвінку означали жінок та 

дівчат, які були в родині, гілочки із 

зірками – чоловіків та парубків.  

Коли народжувалася дитина, домальовували нову 

гілочку, а коли хтось помирав – хрестик. 

Ґражда – частина садиби або комплекс житлового 

будинку і господарських будівель, які утворюють замкнутий, 

зазвичай, прямокутний 

дворик. Така садиба 

притаманна для гуцульських 

поселень. У сучасному 

будівництві гражда – це 

територія двору, що має 

спільну покрівлю з хатою. У 

ній, як правило, можуть 

зберігатися домашнє 

господарське  начиння.  

 При необхідності гражду використовують для 

проведення святкових застільних заходів.  

У побуті українського поселення  вікористовувалося 

різне хатнє начиння, яке мало назви, що у більшості дійшли до 

наших часів: 

Коромисло – дерев’яна вигнута палиця із зарубками на 

кінцях, якою носять відра з водою. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%96%D1%80
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Сито – засіб для пересівання борошна; робилося 

волосяним або нитяним. 

Коцюба (кочерга) – пічне начиння, що має вигляд сапи, 

робоча частина якого на Поділлі була дерев’яною, а на сході 

залізною. Служила для вигрібання попелу. 

Рогач – довгий дерев’яний держак із двома 

заокругленими ріжками на кінці, якими виймають із печі або 

ставлять в неї горщики, чавуни тощо. 

Хлібна лопата – пристосування, за допомогою якого 

садовили хліб у піч; мала круглу, напівкруглу чи довгасту 

дерев’яну лопасть на довгому держаку. 

Черпак (ополоник, вареха) – ківш, невелика посудина з 

довгою ручкою для черпання чого-небудь. 

Рубель – плоский чи ребристий дерев’яний брус для 

прасування, яким прокочували по качалці із завитою на ній 

білизною. 

Сільниця – точена дерев’яна чарка чи глиняна миска для 

зберігання солі. 

Макітра – широкий глиняний горщик із шершавою 

поверхнею усередині для перетирання маку, льону тощо. 

Стільничка – дощечка, на якій розкочували тісто, різали 

хліб, овочі. 

Ночви (корито) – довгаста посудина із розширеними 

догори стінками, використовувалась для хатнього вжитку: 

виготовлення тіста, прання білизни, купання тощо. 

Хлібна діжа – низька широка дерев’яна діжка, у якій 

готували тісто на хліб. 

Казан – металева, переважно округлої форми посудина 

(з відкритою верхньою частиною) для варіння їжі. 
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Масниця – вузька і відносно висока діжка для збивання 

масла. 

Макогон – дерев’яна, закруглена знизу палка, якою 

товчуть насіння льону, перетирають мак, сир, масло. 

Дійниця – невеликі дерев’яні бондарні відра з двома 

невисокими вушками і протягнутою крізь них дужкою. Як 

правило використовувалась для доїння корови. 

Борона – знаряддя для розпушування землі. 

Вили – знаряддя з кількома довгими зубами на держаку, 

що використовується для піднімання та розтрушування сіна, 

соломи тощо. 

Гарман – кам’яний каток, запряжений волами, які тягали 

його по току. З його допомогою на півдні України проводили 

молотьбу. 

Заступ – звужена до низу залізна лопата для земляних 

робіт. 

Серп – знаряддя для злаків, трави, тощо; має вигляд 

вигнутого дугою, дрібно зазубреного ножа з короткою ручкою. 

 Пізніше багато назв меблів та побутових пристроїв для 

ткання, теслярства та іншого знаряддя в українську мову 

прийшли із Західної Європи. 

На подвір'ї української хати, як правило, розміщувався 

цілий комплекс господарських споруд, які забезпечували всі 

потреби родини протягом року. Подвір'я неможливо уявити без 

огорожі, яка служить перешкодою для диких звірів або чужої 

худоби.  

За давніх язичницьких часів огорожа виконувала 

насамперед роль магічного оберега – це було замкнуте коло, 

куди не могла проникнути 

нечиста сила. Тому в деяких 

регіонах і досі зберігся 

звичай не тримати довго 

відчиненими ворота чи 

хвіртку, а зачиняти їх 

швидко, як тільки увійдеш 

чи в'їдеш у двір. 

Огорожа, зазвичай, 

має висоту від 80 см. до 1 м. На межах між садибами іноді 

робили перелаз, щоб зручніше ходити до сусіда. Перелаз був 
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нижчим, а внизу прибивали дошку або колоду, щоб зручніше 

перелазити. 

Матеріал, з якого робили огорожу, та її форми значною 

мірою створювали виразність сприйняття сільської забудови 

того чи іншого району України. Найдавнішою формою огорожі 

були вали (окопи) з землі та глини, перемішаних зі м'ятою 

соломою. Поверх них висаджували кущі та дерева.  

 Наприкінці XIX – на початку XX ст. у переважній  

більшості районів лісостепової та степової смути поширилися 

огорожі,які плелися з лози – тини. У лісових районах огорожу 

робили з тонких стовбурів дерев, горизонтально покладених між 

подвійними вертикально вбитими в землю стовпчиками. Такий 

тип огорожі мав назву вер'є. Були такі форми огорожі, як сторч, 

сторчівка, частокіл – зроблені з 

кругляків, вертикально вбитих у 

землю, та паркани — з закладених у 

пази вертикальних стовпчиків 

горизонтальних плах чи горбилів. У 

південних районах, багатих на 

камінь, огорожі робили з груботесаних брил (плиток)значних 

розмірів, поставлених на ребро (плетняки), або ж викладали з 

дрібного каміння без розчину(мури). 

На подвір'ї, крім хати, були різні господарські споруди, 

які залишилися типовими і до цього часу, хоча деякі з них уже 

втратили своє практичне значення і зникли або поступово 

змінилися іншими.  

Наприклад, рідко де можна зустріти колибу. Це споруда з 

трьох стін і даху, у якій тримали волів.
168

  

 
Клуня або стодола – дерев’янна або на стовпах споруда 

з накриттям для зберігання сіна, соломи, сушіння снопів.  

                                                           
168 Віл, воли (множ.) – різновид великої рогатої худоби, що використовувалися 

у якості тяглової сили.  
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Із витісненням з сільського господарства коня зникає 

потреба в стайнях: які мали велике господарське значення. Для 

утримання корів будують хліви або корівники. 

Курей утримують у спеціальних циліндричних спорудах 

з шатровим дахом або в хлівах разом з іншою худобою. Для них 

роблять спеціальні сідала, ставлячи жердини, драбинки тощо. 

Відомі в Україні ще й інші господарські споруди для 

зберігання дров (дровники), вуликів, возів, ін. 

 

Релігія українців 

Після офіційного хрещення Князя Володимира у 988 р. 

християнство стає державною релігією Київської Русі.  

Прийняття християнства у Х ст. перервало розвиток 

духовної культури українського народу на основі язичницького 

світогляду. Але, лише у ХVІ-ХVІІ ст. український народ майже 

повністю усвідомив себе християнським православним народом 

і спромігся на власну духовну творчість на грунті 

християнського світогляду.  

Характерним доказовим прикладом цього може бути 

діяльність митрополита Петра Могили
169

 та 

його оточення. Створення ними 

православного віровчення у вигляді 

«Правосланого катехізиса» визнано всім 

православним світом, як зразок для віруючих.  

Однак, не одноманітно у релігійному 

відношенні проходило становлення 

духовності українців. 

На українських землях, що відійшли 

до Росії згідно Андрусівської угоди у 1667 р., 

утвердилося православ'я, а на тих, які відійшли до Польщі, – 

католицизм. 

                                                           
169 Петро Могила (1596 -1647) – молдовський боярин, український політичний, 

церковний і освітній діяч Речі Посполитої, архімандрит Києво-Печерського 

монастиря, Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі, екзарх 

Константинопольського патріарха. Канонізований Церквою у 1996 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1647
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%94%D1%97_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
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За багато століть української історії пройшло немало 

змін у свідомості народу. Космополітизм
170

 християнства, 

спільність православної віри російського і українського народів 

поруч з шовіністичною політикою царського уряду сприяли 

поступової ерозії національної самосвідомості українського 

народу.  

Із 1917 р. по 1990 р. – у межах багатонаціонального 

Радянського Союзу, коли українці поступово асимілювалися в 

«радянський народ», формування і розвиток свідомості 

проходило на ґрунті виключно наукового світогляду. Релігія 

була поза законом, а церква – поза державою. 

Лише після проголошення суверенітету у 1991 р. в 

Україні релігійна свідомість опанувала значною частиною 

населення.  

Насьогодні найбільша релігійна активність припадає на 

західні області України, зокрема, Львівську, Закарпатську, 

Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку. У цих областях  

зареєстрована найбільша кількість релігійних організацій. 

Досить активними є Волинська, Рівненська, Хмельницька, 

Київська, Вінницька області, і найменш активними є 

Дніпропетровська, Полтавська та Харківська області. На решті 

територій проявляється помірна активність. 

Більше 97% зареєстрованих на сьогодні релігійних 

громад в Україні є християнськими.
171

  

Близько половини з них додержуються православної 

традиції. Решта майже порівну поділяється на католиків та 

протестантів.  

До традиційних для Української держави Церков 

належать: православні церкви, Українська Греко-Католицька та 

Римо-Католицька Церкви, вірменські громади, протестантські 

конфесії – лютеранці, баптисти, п’ятидесятники. 

 

 

                                                           
170 Космополітизм (від давньогрецької κοζμοπολίηηρ – космополіт, людина 

світу) – ідеологія, яка надає пріоритетне значення загальнолюдським 

цінностям і другорядне – національним проблемам. 
171 Інформаційний звіт Мінкультури «Про стан і тенденції розвитку релігійної 

ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2012 рік» – 17 квітня 

2013 р. – Урядовий портал. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
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Динаміка змін кількості релігійних громад в Україні
172

 

Рік усього УГКЦ УАПЦ 

УПЦ 

КП 

УПЦ 

МП 

РКЦ 

протес

танти 

інші 

конфе

сії 

2000  23 400  3 268  1 013  2 760  8 951  798  5 751  859 

2001  24 919  3 289  1 052  3 010  9 423  818  6 376  951 

2002  26 343  3 292  1 107  3 186  9 950  840  6 943  1 025 

2003  27 569  3 328  1 154  3 352  10 310  854  7 355  1 216 

2004  28 481  3 386  1 172  3 484  10 566  870  7 530  1 473 

2005  29 262  3 438  1 164  3 685  10 763  872  8 008  1 332 

2006  29 913  3 476  1 154  3 824  10 972  883  8 209  1 395 

2007  30 670  3 526  1 178  3 963  11 233  895  8 417  1 458 

2008  31 257  3 566  1 183  4 093  11 444  901  8 574  1 496 

2009  31 940  3 597  1 194  4 251  11 704  904  8 733  1 557 

2010  33 977  3 825  1 227  4 508  12 251  1 081  9 360  1 725 

2011  34 586  3 881  1 248  4 594  12 536  1 089  9 479  1 759 

Кількість прихожан, що є членами релігійних громад, 

визначається не однозначно, т.я. їх облік офіційно не ведеться. 

Згідно Конституції України, право віросповідання є однією з 

гарантованих свобод громадян України. 

Православні церкви: 

Українська православна церква
 

Московського 

патріархату (УПЦ МП) – самоврядна православна церква з 

правами широкої автономії у складі Російської православної 

церкви
 
на території України. Конфесія є частиною Вселенської 

православної церкви. 

За даними Державного комітету національностей та 

релігій (станом на 1 січня 2010 року) УПЦ МП є найбільшим в 

Україні релігійним об'єднанням за числом парафій та 

священнослужителів.
173

 Найбільша кількість її прихожан 

проживає в Чернігівській, Сумській, Полтавській і 

Хмельницькій областях. 

                                                           
172 Інформаційний звіт Мінкультури «Про стан і тенденції розвитку релігійної 

ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні за 2012 рік» – 17 квітня 

2013 р. 
173 Державний комітет України у справах національностей та релігій.  Мережа 

церков і релігійних організацій в Україні станом на 1.01.2010 (Форма 1). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
http://www.scnm.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=133166&cat_id=47945
http://www.scnm.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=133166&cat_id=47945
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Станом на січень 2012 р. Українська православна церква 

Московського Патріархату налічувала 46 єпархій.
174

 Церква є 

однією з небагатьох Православних церков у світі, яка 

дотримується постанов Вселенських Соборів, що забороняють 

єпископам втручатися у справи за межами їхньої канонічної 

території (зокрема й створювати єпархії для емігрантів, що 

роблять більшість Православних Церков). Українські закордонні 

парафії підпорядковуються Вселенському Патріархату, в 

окремих випадках – Московському.  

Церква має розгалуджену систему духовної освіти – 

академії, семінарії, інститут, училища, ліцей, курси та недільні 

школи.  

Станом на 1 серпня 2011 р. налічується 10 вищих 

духовних навчальних закладів: Київські духовні академія і 

семінарія, Ужгородська українська богословська академія імені 

святих Кирила і Мефодія, Волинська духовна семінарія, Одеська 

духовна семінарія, Полтавська місіонерська духовна 

семінарія, Почаївська духовна семінарія, Таврійська духовна 

семінарія у Сімферополі, Харківська духовна  

семінарія, Чернівецький православний богословський інститут,  

Луганський богословський університет на честь Архістратига 

Михаїла.
175

 

Українська Православна Церква Київського 

Патріархату (УПЦ КП) – православна Церква в Україні з 

резиденцією Патріарха в Києві. Створена в червні 1992 р. 

внаслідок об'єднання двох церковних груп, що обстоювали 

незалежність від Російської православної церкви. За 

даними Державного комітету національностей та релігій станом 

на лютий місяць 2011 р. була другою за чисельністю парафій та 

священнослужителів.
176

 Найбільша кількість прихожан – 

мешканці Івано-Франківської, Рівненської та Київської області. 

                                                           
174  Дані державного комітету у справах національностей та релігій станом на 1 

січня 2012 р. 
175 Там само. 
176   Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. Інформаційно-

аналітичні матеріали до Круглого столу на тему «Державно-конфесійні 

відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку» – 8 лютого 2011 р. 

Київ: Центр Разумкова, 2011. – С.35. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%96_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%96_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://www.scnm.gov.ua/doccatalog/document?id=50179
http://www.scnm.gov.ua/doccatalog/document?id=50179
http://www.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf
http://www.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf
http://www.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf
http://www.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf
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Згідно зі статутом Церкви, літургічною мовою в єпархіях 

на території України є українська мова. Хоча, за побажанням 

національних меншин, у парафії може бути використана їхня 

національна мова поряд з українською. Українська мова у 

богослужіннях переважно використовується також у 

Німецькому деканаті, Вікаріаті УПЦ КП у США і Канаді, 

Православному вікаріаті Австралії, Патріарших парафіях по 

всьому світу, засновниками яких є україномовне населення. 

У єпархіях, що розташовані на території Росії 

(Білгородсько-Обоянська єпархія) використовують, в 

основному, церковнослов'янську мову. Зокрема, й тому, що 

парафії розташовуються у регіонах, де абсолютна більшість 

людей не володіють українською мовою. 

Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ) 

– православна церква в Україні та в українській діаспорі 

Західної Європи й Північної Америки, що відродилася під 

час національно-визвольних змагань (1917–1921). Найбільша 

кількість прихожан проживають у Львівській і Тернопільській 

областях. 

Українська Автокефальна Православна Церква визнає за 

джерела Божого Одкровення Святе Письмо і Святе Передання. 

Зберігає сім таїнств: хрещення, миропомазання, сповідь, 

євхаристію, вінчання, священство, єлеєпомазання. 

УАПЦ відправляє богослужіння згідно з традицією 

візантійського обряду. Як і кожна з Православних Церков, 

УАПЦ виробила власний різновид візантійського обряду — 

візантійсько-український. Йому властиві особливе шанування 

Пресвятої Богородиці, українських святих, самобутні церковні 

розспіви, широке використання вишитих облачень, хоругов, 

рушників, оригінальна храмова архітектура, увага до проповіді, 

часта відправа молебень і акафістів, а в пості – відправа чину 

пасії. Зберігається старий (юліанський) календар церковних 

свят, традиційний грецький покрій священичих риз.   

Богослужіння ведеться українською та 

церковнослов’янською мовами.  

Сьогодні в Україні існують три конфесії Католицької 

Церкви: 

Українська Греко-Католицька Церква – одна із двадцяти 

трьох Східних католицьких церков свого права, яка перебуває у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1917%E2%80%941921
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
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сопричасті з єпископом Риму та зберігає Константинопільську 

(Візантійську) літургійну традицію. 
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За кількістю своїх вірних (понад 5,5 мільйонів) вона є 

другою (після Римо-католицької церкви) у світі з усіх Східних 

католицьких церков. Переважна кількість прихожан – жителі 

Львівської, Івано-Франківської областей. 

Римо-Католицька Церква в Україні (РКЦ) –  

католицька церквала тинського (римського) обряду в Україні. 

Частина Католицької (Вселенської) Церкви, що 

очолюється Папою Римським, діє на українських землях з X 

століття, від часів Київської Русі.  

За польського панування у XIV-XVIII ст. була одним із 

провідників західноєвропейської культури та науки в Україні. 

Набула поширення завдяки діяльності домініканців та єзуїтів. 

Одночасно використовувалася польською владою як 

інструмент полонізації українських еліт.  

Наприкінці XVIII – першій половині XX століття 

сприймалася українцями як польська церква.  

Станом на 2007 рік нараховує 7 дієцезій, 804 парафій, 

три вищі духовні семінарії, 12 єпископів
 
і близько 500 

священиків, половина з яких іноземці. Кількість прихожан –  

близько 1,5 млн чоловік, більшість яких проживають у 

Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях. 

Головний навчальний заклад – Інститут Томи (Хоми) 

Аквінського в Києві. 

Вірменська Католицька Церква (ВКЦ) (вірм. Հայ 

Կաթողիկե Եկեղեցի) – католицька церква східного обряду. 

Виникла внаслідок унії частини Вірменської апостольської 

церкви з Римським Апостольським Престолом. 

Насьогодні у межах України проживає близько 60 тис. 

вірмен. Вірменську Католицьку Церкву утворюють нині 15 

громад, центр яких розташований у Львові.
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177 Кодекс канонів східних церков. 
178 Вірмено-григоріанська церква. Вірмено-католицька церква // Релігієзнавчий 

словник / За ред.А.Колодного і Б.Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. –  282 

с.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV_%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96_(%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%94%D1%86%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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В Україні діє також одна з «дохалкедонських» Церков
179

 

– Вірменська Апостольська Церква (ВАЦ) 

(вірм. Հայաստանեայց Առաքելական 

Եկեղեցի) – одна з найдавніших 

християнських церков. Належить до 

Давньосхідних православних церков. 

Вживає вірменський обряд. 

Наразі в Україні діє одна з дев'яти 

вірменських єпархій, що розташовані в 

Європі – Українська єпархія Вірменської апостольської церкви з 

резиденцією у місті Львові. 

Значна частина віруючих українців належить до 

протестантських Церков. 

Протестантизм в Україні – друга за кількістю група 

віруючих християн після православних; перевершує за 

чисельністю католиків. За різними дослідженнями на Україні 

протестанти складають від 1,3 % до 2,4 % населення. 

Підрахунок кількості протестантів утруднений тим, що не всі 

протестантські церкви і групи офіційно зареєстровані та ведуть 

докладну статистику членів. У той же час, станом на 2013 р. на 

Україні налічується 10 613 протестантських церков, що 

становить 28,7 % від усіх релігійних об'єднань України.
180

 

Протестантизм в Україні не являє собою єдине ціле, а 

розділений на кілька конфесій і безліч деномінацій. Тим не 

менш, існують декілька організацій координують протестантські 

церкви: Рада Євангельських Протестантських Церков України, 

Український євангельський альянс. Протестанти також беруть 

активну участь у Всеукраїнській раді церков і релігійних 

організацій та Українському біблійному товаристві. 

В Україні існують також представники юдейства та 

мусульманства. 

Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. в Україні 

з'явилися неоязичницькі громади. Останнім часом зростає 

                                                           
179 Група давніх східних християнських церков, які не 

визнають Халкідонський собор та усі наступні Вселенські собори в переліку 

Східно-православних та Західно-католицької церков. 
180 Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та державно-конфесійних 

відносин в Україні за 2012 р. / Інформаційний звіт Міністерства культури 

України, 17.04.2013 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/paganism/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://mincult.kmu.gov.ua/
http://mincult.kmu.gov.ua/
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кількість спільнот інших релігійних та релігійно-філософських 

течій (буддизм), зокрема нетрадиційних та новітніх релігійних 

рухів. 

З грудня 1996 р. почала діяти Всеукраїнська Рада Церков 

і релігійних організацій, яка об'єднує близько 90% релігійних 

громад України. З кінця 2002 паралельно з Всеукраїнською 

Радою Церков і релігійних організацій діє Рада представників 

християнських церков України, до якої входять представники 

провідних християнських конфесій.  

 

Символи та обереги українців 

Як у всіх народів, оберегами українців завжди були 

символічні предмети, явища та образи, що розкривають 

значення буденної і сакральної, захисної і нечистої дії на 

людину.  

Сучасні висновки дослідників української культури 

сходяться на тому, що основними символами української нації  є 

такі атрибути: 

• Помешкання (хата, покуть, ворота). 

• Народний одяг (кожух, китайка, символіка верхнього 

одягу). 

• Галузі господарства, народних промислів 

(сінокіс, ткацтво, писанкарство, веретено). 

• Народна ботаніка, зоологія, медицина, астрономія 

(барвінок, бджола, лелека, зоря). 

• Народна міфологія, демонологія (чорт, мавка). 

• Атмосферні явища, географічні назви 

(роса, вітер, Дніпро). 

• Числа, геометричні фігури (три, дев'ять, коло). 

• Геральдика, нумізматика, архітектура (тризуб, храм). 

• Усна народна творчость (замовляння). 

• Кольори, форми, мінерали, прикраси 

(білий, червоний, дукач). 

• Слова, мови, мовлення, алфавітів (символіка 

слов'янської абетки, книга, Слово). 

• Квітникарство(мак, мальва, конвалія, чорнобривці).
181
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редакцією В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка, В. В. Куйбіди. – 

Видання 3-тє. –  Київ: Міленіум, 2005. – 352 с. 

http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/buddhists/
http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/auccro/
http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/auccro/
http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/auccro/
http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/auccro/
http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/council_of_christchurches/
http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/council_of_christchurches/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%83%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D1%87&action=edit&redlink=1
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Народні символи мають оберегову функцію але існують 

обереги, які характерні тільки українскій нації. Вони 

поділяються на: обереги людини; обереги хатини; рослинні і 

тваринні обереги; обрядові обереги. 

До людських оберегів слід віднести деякі особисті речі 

та декоративно-ужиткові предмети побуту. 

Сорочка-вишиванка – один із найдавніших елементів 

одягу. За часів Київської Русі сорочка слугувала як натільним, 

так і верхнім одягом і шилася з полотна чи сукна. Українська 

сорочка кінця XIX — початку XX ст. мала велику кількість 

варіантів крою і орнаментації та відповідала декільком 

призначенням. Це і колоритно оформлені 

святкові, і більш стримані пожнивні та 

повсякденні сорочки тощо, які 

виготовлялися з полотна різної якості. 

При її пошитті користувалися 

визначеною системою оберегових функцій. 

Особливо це стосувалося нанесення узорів. 

Сідаючи за вишивання, дівчина зверталася 

до покровительки жіночої долі – святої 

П'ятнички – за поміччю, просячи у неї 

«спору й таланту». 

Процес вишивання, як правило, супроводжувався 

наспівами. Вважалося, що вишиванка, виготовлена під 

мелодійний супровід, принесе її власникові довголіття, щасливі 

долю й подружнє життя. Давні узори мали оберігати людину 

"від лихого ока" та чорних і злих духів. 

Намисто (монисто, коралі, 

бісер, буси) – найдавніша й 

найпоширеніша з жіночих 

нашийних прикрас в Україні.   

Як оберег, намисто має подвійну 

функцію: магічну й естетичну. 

Роз'єднувати їх – означало б нехтувати 

давньою національною традицією. 

Магічне й естетичне значення намиста 

настільки взаємопов’язані, що не можна 

розмежувати їх. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8
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Намисто завжди було дуже важливим у жінок та дівчат: 

чим більші були намистини і чим більше разків було на шиї, тим 

заможнішою була їх власниця.  

Найбідніші дівчата мали 2-3 шнуркии коралів, а 

найбагатші 10-15. Коралі були нанизані на шовковий шнурок і 

розташовані в певному порядку. Спочатку вдівався невеликий 

шнурок з малими намистинами. Далі величина шнурків та 

намистин поступово збільшувалася. 

Між коралами розміщали дукачі,
182

 які теж були 

меншими та більшими. У заможних міщан дукачі були завжди 

золоті, а у менш заможних були срібні з позолотою. У заможних 

міщанок їх було від 6 до 12 штук. 

Рушник – старовинний оберіг дому і родини, атрибут 

народних свят: весілля, хрещення, зустрічі та проводів гостей, а 

також похорону тощо. Знакова природа рушника не 

обмежується лише його орнаментом. У дохристиянський період 

рушники виконували роль, схожу на ту, що надалі перейшла до 

ікон.  

Ритуальне використання рушників збереглося до наших 

часів. Вони були необхідним складником наших традицій і 

прикрашали своєрідним 

орнаментом, пов'язаним з 

культом сонця, місяця і зірок. 

Рушники, що були оберегом, 

розвішували на покуті, над 

вікнами та на стінах. 

На рушниках, виступає 

рослинний орнамент у вигляді 

дерев (дерево життя), стилізоване зображення жінки-матері з 

піднесеними вгору руками у супроводі павичів. Це зображення 

богині землі Берегині. Ці рушники зазвичай обведені хвилястою 

безперервною галузкою, що є символом плинності життя. Її 

називають каймою або габою. На більшості рушників 

вишиваються орнаменти, створені з трикутників, ромбів, 

квадратів, а також стилізованих людських постатей, птахів, 

звірів та дубового листя. Кольори і розміщення мотивів на 

                                                           
182 Дукач (личман, ягнус) – прикраса у вигляді великої медалеподібної монети з 

металевим бантом, прикрашеним камінцями 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87
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рушниках залежать від того, з яких околиць України вони 

походять. 

Рушник є одним із найдавніших ритуальних атрибутів,  

символізує поєднання людей з їхніми пращурами. 

У весільному обряді старший староста клав на накритий 

рушником хліб руку нареченої, а зверху руку нареченого та 

перев'язував їх рушником. Опісля молодята пов'язувала 

старостів рушниками, що сама вишивала. На весіллі рушниками 

також пов'язували молодих, сватів, прикрашали гільце, 

вистеляли дорогу від порогу до столу. 

Рушники можуть бути ткані або вишивані. Ними 

прикрашають хату, а при будівництві хат пов'язували 

рушниками будівничих. Як декоративна оздоба рушник надавав 

хаті святковості, урочистості, національного колориту.  

«Хай стелиться вам доля рушниками!» – так говорять, 

бажаючи людям щастя, добра, миру, злагоди та любові.  

Хрестик – його носять на шиї. Хрест був поширений 

задовго до виникнення християнства та вважався надійнм 

оберегом від «чорних» сил. З давніх часів ще до виникнення 

християнства магічність хреста  вбачалась в його орієнтації на 

чотири поняття – чотири пори року (весна,літо, осінь, зима),  

чотири стихії (вогонь, повітря, земля, вода), ін. 

 Виникнення у християнстві культу 

хреста пов'язано з мученицькою смертю Ісуса 

Христа, яку він прийняв на хресті за вироком 

Понтія Пілата. 

Для християнина благословення хрестом 

прирівнюється до всевишнього заступника. Ось 

чому здавна є традиція ставили хрести обабіч 

доріг, на узліссях і в полі, при річках та ставках, 

коло містків та на них. 

Натільний хрест одягається людині під час Таїнства 

Хрещення і носиться на шиї все життя. Розп'яття – це символ 

прихильності до Бога, до православної віри. Цей знак допомагає 

в бідах і труднощах, зміцнює дух, захищає від бісівських 

підступів.  

Хрестик, зазвичай, повинен бути освячений. Якщо він 

придбаний у храмі або в церковній лавці, то він вже освячений.  
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Якщо хрестик куплений у ювелірній крамниці, то його 

слід освятити у храмі.  

Писанка  – яйце, розписане символічними малюнками і 

знаками – символ Сонця, життя, безсмертя, любові і краси, 

весняного відродження, добра, щастя, радості. Яйця, 

пофарбовані в один колір, називаються крашанками, їхні 

кольори теж мають певну символіку.  

Червоне яйце означає радість, життя, любов, для 

молодих – надію на одруження; жовте – місяць і зорі, у 

господарстві – надію на одруження; жовте – місяць і зорі, у 

господарстві – врожай; блакитне – небо, повітря, магічне 

значення — здоров'я; зелене – воскресіння природи, багатство 

природи і плодоріддя – землю, врожай; чорне з білим – пошану 

духів, душ померлих, подяку за охорону від злих сил. 

Сполучення кількох кольорів з узорами в орнаменті з 

чотирьох-п'яти фарб – родинне щастя, мир, любов, успіх тощо. 

Видатний український історик-етнограф Килимник 

С.І.
183

 зазначав, що «...яйце птаха взагалі, – це зародень життя, 

символ бога сонця; воно в давнину символізувало – добро, 

радість, щастя, любов, достаток, успіх, 

прихилення добрих сил, захист людини від 

лихих сил».
184

 

Дослідники вважають, що 

українська писанка має понад 100 

символічних малюнків. Наприклад, 

кривулька знаменувала нитку життя, 

вічність сонячного руху. Кривулька або 

безконечник – це символ початку і кінця.  

Тригвер
185

 або триніг символізував, 

на думку одних, небо, землю і повітря, на 

                                                           
183 Килимник Степан Іванович (1889-1963) – 

український історик, етнограф, педагог. Дійсний член Наукового товариства 

імені Шевченка та Української вільної академії наук. Його п’ятитомна праця 

«Український рік» була видана у Канаді, де вчений перебував у еміграції з 

1949 р. 
184 Килимник С. Український рік у народніх звичаях в історичному освітленні: 

у 5 томах / Т.2. –   Вінніпеґ, Торонто, 1957-1964.  – С.176  
185 Тригвер, ружа, зірка, хрест (квадратний) – символи сонця, чотирьох сторін 

світу. Тригвер або триніг знаменує собою небо, землю і повітря або повітря, 

вогонь і воду – символи життя. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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думку інших – повітря, вогонь і воду, треті вважали його 

символом життя людини. Четверті трактували його як символ 

неба, землі і пекла. Символічне навантаження мала і кольорова 

гама писанки.  

Червоний колір усимволізовував радість життя, любов, 

жовтий – місяць і зорі, урожай; зелений – багатство, буяння 

рослинного світу, його воскресіння; блакитний – чисте небо, 

здоров'я; бронзовий – матінку-землю; чорний з білим – пошану 

до померлих родичів, їхніх душ та ін. 

Із запровадженням християнства змінюється поступово і 

символіка писанки. Вона стала символом радості і віри 

у Воскресіння Ісуса Христа  і символом всепрощення.  

Вінок – оберіг від зла. Головний 

убір з листя, бадилля, гілок і квітів, має форму обруча. Мав 

спочатку обрядове, релігійне значення.  

Пізніше – загальнонародний символ дівування: втратити 

вінок – означає позбутися дівування. Тому право носити вінки 

мають тільки незаміжні дівчата. Його, зазвичай, дівчата плели із 

квітів.  

У повному українському вінку дванадцять квітів, кожна 

з яких символізує: безсмертник – символ здоров'я, деревій – 

нескореності, барвінок – життя та безсмертя людської душі, цвіт 

вишні та яблуні – символ материнської відданості, любисток та 

волошка – вірності в коханні, ромашка – дівочої чистоти та 

цноти, ружа мальва та півонія – віри, надії та любові, хміль 

(вусики) – гнучкості та розуму. 

До віночка в’язали кольорові 

стрічки. Посередині світло коричнева 

стрічка – символ землі-матінки; зліва та 

справа  дві жовті – символ сонця; світло-

зелена й темна – символи живої природи, 

краси та юності; далі йдуть синя та 

блакитна – символи неба й води; оранжева 

– символ хлібу; фіолетова – символ 

розуму; малинова – символ щирості та 

рожева – символ багатства; білі стрічки – символ чистоти. 

                                                                                                                           
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB


Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-193- 

 

Є різні види вінків: весільний, вінок кохання, чернечий, 

вінок надії, відданості, розлуки. Вінок кохання мала право 

плести дівчина від 13 років і до заміжжя. А вінок відданості 

дівчина плела тоді коли розлучалася з хлопцем і дарувала йому 

на прощання. 

Квіти та рослини – символи та обереги українців. За 

давніми віруваннями обрядові традиції, пов’язані з уклонінням 

рослинному світові, мали забезпечити здоров’я, добробут сім’ї, 

плодючість землі та щастя. Основними символами в Україні є 

калина, верба, барвінок, волошки, вишня, євшан-зілля, жито, 

мак, тополя, яблуня, мальва, конвалія, рута-м’ята, лобода та інші 

рослини. 

Оберегові значення деяких найвідоміших квітів: 

Троянда – королівський символ, тобто символ 

верховенства, урочистої краси, особливої й величної вроди. Бо 

вона – королева квітів. Тому й вітають 

трояндовим букетом з особливо видатної 

нагоди або дуже шановану людину. 

Символізує вона і недоступну красу - красу, 

якою нелегко оволодіти – для цього вона 

озброїлась колючими шипами. Цим свідчить: 

краса сама повинна вміти захищатись.  

Окрім усього, вона – символ небесної 

досконалості й блаженства, цнотливості й чистих земних 

пристрастей. Тому троянда вважається квіткою Діви Марії: 

архангел Гавриїл зробив для Матері Божої три трояндових вінки 

– з білих троянд на радість Різдва Христового, з червоних – на 

хресні страждання Христа, і з жовтих – на його високу славу. 

Рута-м’ята – це символ очищення, дівочості,  

цнотливості, відвернення злих духів. У Європі 

набула значення смутку та горя. У народній 

поезії українців це поширений фольклорний 

символ. Вінок із рути означав дівування. 

Зів’яла рута – символ втраченої цноти. Часто 

рута символізує розлуку, самотність, 

нерозділене кохання. 

Мальва – це символ найдорожчого, 

любові до рідної землі, до народу. Не було 

села, а в ньому хати, де б не росли під вікнами мальви –  
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прекрасні обереги нашої духовної спадщини. Всім, хто вирушав 

у далеку-далеку дорогу, ці квіти нагадували: там 

земля мила, де мати родила! 

Конвалія – це символ дівочої чистоти, 

скромності, весни. У християнстві ця тендітна 

квітка – це емблема непорочної Діви Марії і 

символ пришестя Христа. В українській 

народній поезії конвалія символізує 

пробудження природи, цнотливість, дівочість, 

скромність. 

Лілія (біла) – символ цноти, чистоти, непорочної краси;  

у Біблії лілія – емблема краси таємного нареченого і нареченої в 

глибокому взаємному коханні; ознака 

витонченого смаку, розкоші, вишуканості; 

багатства; надії на достаток; благовоління; 

поваги. Водночас вона – символ смерті, 

відданості, помсти покійника, квітка Пресвятої 

Діви.   

Волошки або васильки – символ ніжної 

і тонкої душевної краси, 

праведності і святості, душевної  чистоти, 

скромності і привітності. Назва квітки, каже 

легенда, походить від імені хлопчика Василька, 

якого русалки на Зелені свята заманили в поле і 

залоскотали – він перетворився у квітку, названу 

його іменем. Вважається, що васильки мають 

значну магічну силу як оберіг від злих духів, лихої долі та 

всіляких напастей – витівок лукавого.  

Конвалія – символ сердечної щедрості, душевної  

відкритості й вищої довірливості, а тому вона 

дуже вразлива до стороннього впливу, який для 

неї не просто вплив, а загроза і небезпека. Через 

це конвалія водночас виражає життєву 

беззахисність. Цим вона стверджує, що ніжна і 

відкрита краса потребує покровительства, а без 

нього – гине. 

Як чиста весняна квітка, символізує 

також пробудження природи, а з цим – дівочу чистоту й 

скромність.  
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Мак – символ безконечності й незчисленності зоряного  

світу, Всесвіту, і, водночас, сну і забуття. 

Макова голівка – символ заспокоєння. Мак 

освячують двічі на рік - на Маковея і на Спаса, 

в серпні. Він настільки значимий, що 

традиційно входить до складу куті. 

Мак має силу і вплив, якщо не 

розпилюється. Окрема макова квітка не 

приваблює, а від всіяного маковим цвітом лану 

не можна відірвати очей. Одна макова зернина нічого не варта, а 

жменя маку - і куті смаку додає, і пирога з неї можна зробити. 

Тож мак стверджує, що і дрібненьке та маленьке, якщо 

воно в єдності та в спільноті, має велику силу. 

Окрім цього, мак символізує красу, молодість та їх 

скороминущість: натяк на це дають макові пелюстки, які 

швидко і навіть легко обсипаються. Вінок із червоних маків – то 

вираз дівочої цноти і чистоти, які такі ж легко ранимі та 

вразливі, як і маків цвіт. 

Має мак і магічну силу, спрямовану проти усякого зла і 

проти відьми, і проти наврочення, і на виклик дощу, і на врожай. 

Барвінок – символ вічності буття і життєвої сили,  

провісник весни. Уособлює невмирущу пам'ять 

про покійних. Звідси, хрещатий барвінок – 

барвінок під хрестом на могилі. 

Його форма – хрест або перехрестя – визначає 

його символіку: єднання живих людей з їх 

предками, котрі відійшли з цього життя. Барвінок 

на могилі – свідчення вічної пам'яті про 

покійних, а барвінок у весільному вінку –  свідчення вічного 

кохання живих. 

Хрещатим його називають ще й тому, що, утворюючи 

своїми пелюстками хрест, тягнеться в усі чотири сторони світу.  

Ромашка – символ традиційного 

душевного, інтимного  вибору за принципом 

«любить – не любить». І цьому вибору 

довіряється вже яке покоління закоханих! 

Ромашці довіряють, як довіряють Сонцю. Бо в 

неї є дуже важливий сонячний елемент – золота 

серцевина. 
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Ще її називають рум'янком або рум'янцем. Наші 

пращури використовували її в лікувальних та профілактичних 

цілях – при малярії та жовтянці; у вигляді купелі (при купанні 

немовляти), як засіб для покращення зору та слуху, і навіть як 

оберіг проти чарів. 

Калина – це символ вогню, сонця, неперервності життя,   

роду українців, України, Батьківщини, дівочої 

чистоти й краси, вічної любові, кохання, 

вірності, гармонії життя та природи, 

материнства, плодючості, символ нескореності 

та стійкості, українського козацтва, 

незрадливої світлої пам’яті, єдності нації, потягу до своїх 

традицій, звичаїв. «Без верби й калини – нема України» – 

говорить народна мудрість. 

Соняшник – символ Сонця, праці й достатку, сили і 

добробуту. Він – найсильніший серед квітів.  

Своєю невибагливістю до цвітіння та росту 

соняшник відображає якщо не 

безпроблемність, то малопроблемність. Бо він 

не «мучиться» проблемами, що робити, куди 

йти – він іде за Сонцем... Коли Сонце ховається 

за горизонтом на нічний спочинок, соняшник 

сумно опускає голову і згортає пелюстки, так і 

людина в чужині згасає та сумує за рідною 

землею. Як соняшник повертає за Сонцем свою голову, так і 

людина думкою, словом і ділом звернена до свого рідного краю. 

Сонце для соняшника – єдиний і незамінний орієнтир, 

так і для людини Батьківщина – єдина і найвища цінність. 

 

Видатні українці – особистості світового значення 

В історії України залишили свій слід тисячі видатних 

особистостей, які жили в різні епохи й уславилися в різних 

сферах діяльності.  

Серед них – державні діячі та полководці, церковні 

ієрархи та підприємці, науковці та інженери, архітектори та 

художники, письменники, композитори та музиканти, діячі 

театру та кіно. Пам’ять про них увічнено в монументах, 

меморіальних дошках та назвах вулиць, деяким присвячені 

музеї. 
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Їхня діяльність в Україні і за її межами стала основною 

рушійною силою у розвитку української національної культури, 

яка стала основою Української державності. Їхня наукова та 

практична спадщина ставала надбанням світового значення, а 

їхнє походження та імена нерідко привласнювалися іншими 

державами.  

Одним із перших, хто почав досліджувати історію 

виникнення та становлення української культури був Іван 

Огієнко
186

 – політичний, громадський і церковний діяч світового 

значення. Він зазначав, що українській культурі з самого 

початку були властиві відвертість світу, відсутність 

ксенофобії і гуманізм.  

Такий висновок можна робити тільки на основі творчої 

спадщини видатних пращурів українсього народу – Григорія 

Сковороди, Феофана Прокоповича, Тараса Шевченка, 

Пантелеймона Куліша, ін., які стали початківцями і основою 

української національної традиції, що згодом набула 

державного значення. 

У своїх філософських творах вони 

вирішували питання про сутність та 

умови людського щастя, про значення 

людського існування. 

Першими представниками 

становлення та розвитку українскої 

культури слід вважати діячів культури та 

освіти. 

 Смотрицький Мелетій (1572-

1633) – ректор Київської братської 

школи, викладач Києво-Могилянської 

академії. Автор "Граматики словенської" 

(1619). Видатний російський вчений Ломоносов М.В. назвав цю 

книгу "вратами ученості". 

                                                           
186 Огієнко Іван Іванович (Митрополит Іларіон (1882-1972) –  український 

вчений, митрополит УАПЦ, політичний, громадський і церковний 

діяч, мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог, дійсний 

член Наукового Товариства імені Тараса Шевченка. Перший ректор 

Кам'янець-Подільського державного українського університету (Кам'янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1882
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%A8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Могила Петро (1597-1647) – засновник Києво-

Могилянської академії.  Митрополит київський і галицький. 

Високу освіту здобув у Паризькому та інших Європейських 

університетах. Хоч і був сином молдавського воєводи, але 

залишався палким захисником релігійних 

та освітніх інтересів українського народу. 

За його ініціативою будувалися 

православні церкви та засновувалися 

школи. 

Федоров Іван (Іван Федорович 

Москвитин) (бл. 1510-1583) – засновник 

книгодрукування в Україні та в Росії. З 

1578 р. по 1612 р. 

очолював 

топографію при 

Острозькій школі-академії. 

 Видавець першого 

східнослов'янського друкованого 

підручника «Азбука» (1574) та знаменитої 

«Острозької біблії» – першого повного 

видання на східнослов'янських землях. 

Рятував за активну життєву позицію у 

створенні власної долі, 

у спрямованості до освіти та творення 

добрих справ.  

 Зизанії Стефан і Лаврентій – 

брати, організатори та 

викладачі Львівської 

братської школи, 

вчені. Стефан (бл. 

1570 - бл. 1600) 

відомий як 

письменник, автор 

«Катехізису для шкільного навчання». 

Лаврентій (помер після 1633) написав 

«Граматику словенську». 

Вишневецький  Дмитро «Байда» 

Іванович (дата народження невідома – 

1563/1564) – український магнат на Волині, козацький ватажок, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1563
https://uk.wikipedia.org/wiki/1564
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
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гетьман. Збудований ним замок на острові Мала Хортиця 

вважається прототипом Запорозької Січі. 

Вишенський Іван (1545/1550-1620) – просвітитель, 

полеміст, демократ, гуманіст. Автор понад 17 творів про 

культуру та освіту. Доводив необхідність освіти рідною мовою, 

здатність слов'янської мови бути мовою науки.  

 Беринда Памво (1550/70-1632) – просвітитель, учитель, 

лексикограф, друкар. Автор словника 

«Лексикон словено-русский и имен 

толкование», який, будучи 

енциклопедичним зібранням відомостей 

про зовнішній світ, природу та людину, 

мав велике педагогічне значення.  

Кирило-Ставровецький 

Транквіпіон (?-1646) – викладач Віденської 

та Львівської братських шкіл. У творах 

«Зерцало богословії», «Євангеліє 

учительнеє», «Перло многоценноє» пропагував ідеї загальної 

рівності людей. Стверджував, що 

суспільна цінність людини повинна 

залежати від її освіти, а не від походження. 

Доводив, що гострота розуму залежить від 

вроджених здібностей, а глибина знань – 

від виховання.  

 Полоцький Симеон (1629-1680) – 

видатний учений, прихильник розвитку 

педагогічної теорії та практики на основі 

слов'янських 

педагогічних 

традицій, але з урахуванням 

західноєвропейського досвіду.  

Прокопович Феофан (Слеазар) 

(1681-1736) – оцерковний і громадський 

діяч, вчений, педагог, письменник, 

оратор. Син київського купця. 

Випускник Києво-Могилянської колегії. 

визначний український діяч 

епохи бароко. Різносторонність 

обдарувань, енциклопедичність знань, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE
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видатні досягнення в галузі науки, політики, без сумніву 

дозволяють поставити його в ряд геніїв людства.  

Праці Прокоповича 

торкаються фізики, філософії, математики

, астрономії, логіки, наук про державу і 

право, теології. 

 Баранович Лазар (бл. 1620-1693) 

– видатний церковний, політичний, 

літературний діяч, освітянин і меценат. 

Упродовж 1650—1657 pp. — ректор 

Київської колегії. Перу Барановича 

належать казання (проповіді), вірші, 

полемічні трактати, у яких він 

висловлювався за незалежність 

українського духівництва від 

московського патріарха, тому не 

погодився висвятитися на митрополита 

в Москві. 

Дилецький Микола 

Павлович (близько 1630-1690) – 

український музичний 

теоретик, композитор. Автор праці 

«Мусикийская граматика» (1675), у якій 

викладена теорія та  основи партесного 

співу. 

Хмельницький Богдан-Зиновій (1595-1657) – державний 

діяч, дипломат, полководець, гетьман 

(1648—1657 pp.). 

Богун Іван (дата народження 

невідома – 1664) – український 

військовий і державний 

діяч, козацький полководець. Один із 

соратників Богдана Хмельницького. 

Сковорода Григорій Савич (1722-

1794) видатний український просвітитель-

гуманіст, філософ, поет і педагог. 

Спадщина філософа поета і байкаря 

Григорія Савича Сковороди є дорогим 

надбанням української національної і світової культури. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1630
https://uk.wikipedia.org/wiki/1690
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1675
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Котляревський Іван Петрович (1769-1838) –  

український письменник, драматург, поет, 

засновник сучасної української 

літератури, громадський діяч.  

Його поема «Енеїда» (1798) стала 

першим в українській літературі твором, 

написаним народною мовою. 

Березовський Максим 

Созонтович (1745-1777) – 

український композитор, диригент, співак. 

Класик європейської музики. Автор 

духовних концертів, які є видатними зразками російського 

хорового мистецтва XVIII століття. Особливо широко відомий 

його концерт «Не отвержи мене во врємя 

старості». 

Бортнянський Дмитро 

Степанович  (1751-1825) –  

український композитор, співак і диригент, 

автор 6 опер, камерно-інструментальних 

творів, хорових циклічних концертів, 10 

двохорних концертів, херувимських та 

причасних творів. Вважається творцем 

класичного хорового концерту. 

Ведель Артемій Лук‟янович, справжнє прізвище 

Ведельський (1767/1770-1772) – український композитор, 

диригент, співак (тенор), скрипаль-віртуоз, педагог. 

Лисенко  Микола Віталійович (1842-

1912)український композитор, піаніст,дириге

нт, педагог,збирач пісенного фольклору, 

громадський діяч. До найвідоміших творів 

Лисенка належать музика гімнів «Молитва за 

Україну» та «Вічний революціонер», 

опери «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка».  

Гулак-Артемовський  Семен 

Степанович (1813-

1873) український композитор, співак, драма

тичний артист, драматург, засновник 

української комічної опери. Популярність як 

композитору йому принесла опера «Запорожець за Дунаєм», яка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1769
https://uk.wikipedia.org/wiki/1838
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%97%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1798
https://uk.wikipedia.org/wiki/1745
https://uk.wikipedia.org/wiki/1777
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1751
https://uk.wikipedia.org/wiki/1825
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1842
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1813
https://uk.wikipedia.org/wiki/1873
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
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стала класикою української музики. Опера вперше була 

поставлена на сцені Маріїнського театру в 

Петербурзі 25 травня 1863 року і мала 

певний успіх. Проте, в наступному сезоні 

оперу зняли з репертуару, оскільки 

з'ясувалося, що музика опери «запозичена» 

у Моцарта (з опери «Викрадення із 

сералю»); автор у неї додав кілька 

народних мелодій і трохи переробив 

окремі місця. У той же час автором лібрето 

був сам Гулак-Артемовський, і він же 

виступив у головній партії удалого козака-підкаблучника 

Карася. 

Шевченко Тарас Григорович (1814-1861) 

український  поет, письменник, 

художник, громадський та політичний діяч. Член Кирило-

Мефодіївського братства. Тарас Шевченко – велетень духу, 

митець могутньої творчої сили, 

непримиренний борець проти будь-якого 

гноблення людини людиною. Поезія, 

мистецтво слова поєдналися в його творах з 

соціальною боротьбою і становлять з нею 

суцільний органічний сплав. Боротьбою за 

визволення народу, за соціальну 

справедливість і  духовне розкріпачення 

мас Шевченко здійснив найвище суспільне 

призначення поета.  

В історію людської культури він ввійшов не тільки як 

геніальний народний поет України, а й як найбільший, поет 

слов'янства, як поет-гуманіст світового значення. Т. Шевченко 

виступив як поет-новатор, приніс із собою в українську 

літературу «слово нове», новий світ поезії, неповторні образи, 

картини й барви, небачене раніше багатство й широчінь тем, 

ідей, мотивів, жанрових форм, вивів українську літературу на 

шлях реалізму й народності. 

Леся Українка (справжнє ім'я: Косач-Квітка Лариса 

Петрівна (1871-1913) – українська письменниця, перекладач, 

культурний діяч. Писала у жанрах поезії, лірики, епосу, драми, 

прози, публіцистики. Також працювала в ділянці 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1814
https://uk.wikipedia.org/wiki/1861
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1871
https://uk.wikipedia.org/wiki/1913
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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фольклористики (220 народних мелодій записано з її голосу) і 

брала активну участь в українському 

національному русі. 

Відома завдяки своїм збіркам 

поезій «На крилах пісень», «Думи і мрії», 

«Відгуки», поем «Давня казка», «Одно 

слово», драм «Бояриня», «Кассандра», «В 

катакомбах», «Лісова пісня» та ін. 

Франко Іван Якович (1856-1916) – 

український письменик, поет, публіцист. 

Доктор філософії, дійсний член НТШ, 

почесний доктор Харківського університету. 

Праці Франка з історії і теорії літератури, фольклористики, 

етнографії, мовознавства, орієнталістики, історії та економіки, 

суспільних галузей є могутнім внеском у розвиток української 

та світової  науки, але їх і досі по-справжньому не оцінено. В 

поглядах Франка на історію — складовій 

частині його філософських і суспільно-

політичних поглядів – були значні елементи 

історичного матеріалізму, проте загалом він 

стояв на позиціях еволюціоністського 

позитивізму.  

У працях «Мислі о еволюції в історії 

людськості», «Панщина та її скасування в 1848 

році в Галичині», «Знесення панщини в 

Галичині», «Польське повстання в Галичині 

1846 року», «Причинки до історії України-Руси»  різнобічно 

висвітлено проблеми всесвітньої історії. 

Гоголь Микола Васильович (прізвище 

при народженні Яновський (1809-1852) – 

російськомовний прозаїк, драматург, поет, 

історик, фольклорист українського 

походження. Автор таких відомих творів як 

«Вій», «Пропала 

грамота», «Ревізор», «Тарас Бульба» та інші.  

Літературну популярність Гоголю 

принесла збірка творів «Вечори на хуторі 

біля Диканьки» (1831-1832), насичена 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1856
https://uk.wikipedia.org/wiki/1916
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%A8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9D._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1809
https://uk.wikipedia.org/wiki/1852
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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українським етнографічним і фольклорним матеріалом, 

відзначена романтичними настроями, ліризмом і гумором. 

Рєпін Ілля Юхимович (1844-1930) – відомий український, 

російський художник-реаліст, уроженець 

Харківщини (м.Чугуєв), майстер портрету, 

історичних та побутових сцен. Рєпін член 

групи «передвижників», товариства 

молодих художників, які порвали з 

академічними канонами і стали 

прихильниками реалістичного напряму 

(реалізм) в російському живописі.  

«Передвижники»
187
, прагнучи своєю 

творчістю служити народу, влаштовували 

пересувні художні виставки. У 1880-х рр. Рєпін працював над 

темою революційного руху, вбачаючи в революціонерах борців 

за народне щастя. Це картини –   

«Відмова від сповіді», «Не чекали». 

Рєпін створив портретну галерею своїх сучасників: 

портрети В.В. Стасова, М.П. Мусоргського, Л.М. Толстого. 

Добре відомі картини «Іван Грозний і син його Іван», 

«Запорожці пишуть листа турецькому султану». Творчість 

Рєпіна справило значний вплив на сучасних художників. 

Крушельницька Соломія 

Амвросіївна (1872-1952) –

  українська оперна співачка, педагог.  

За життя Соломія Крушельницька 

була визнана найвидатнішою співачкою 

світу. Серед її численних нагород та 

відзнак, зокрема, звання «Вагнерівська 

примадонна» XX століття. Співати з нею 

на одній сцені вважали за честь Енріко 

Карузо, Тітта Руффо, Федір Шаляпін. 

Італійський композитор Джакомо Пуччіні подарував співачці 

свій портрет з написом «Найпрекраснішій і найчарівнішій 

Батерфляй». 

                                                           
187 «Передвижники» – творче об'єднання російських художників, що існувало в 

останній третині XIX століття. В естетичному плані «передвижники» 

цілеспрямовано протиставляли себе представникам офіційного академізму. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1844
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1872
https://uk.wikipedia.org/wiki/1952
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D1%87%D1%87%D1%96%D0%BD%D1%96
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Успіхи С. Крушельницької на оперних сценах світу були 

успіхами і визнанням української музики й мистецтва. 

Костомаров Микола Іванович (псевдоніми і криптоніми 

— Ієремія Галка, Иван Богучаров, Николай 

Н., Равви, Н. К., Н. К-ва та ін.) – 

український і російський історик, 

громадсько-політичний і культурний діяч, 

письменник, публіцист, критик, етнограф і 

фольклорист, член-кореспондент 

Петербурзької АН.  

 Костомаров – один із перших 

українських літературних критиків. З його 

історичних і суспільних поглядів випливає 

розуміння народної поезії як втілення 

національного духу, а також індивідуальної 

творчості як продовження фольклорного процесу на новому 

рівні («Об историческом значении русской народной поэзии», 

рецензія на «Кобзар» Т. Шевченка).  

З діяльністю Костомарова пов'язана 

поява в Україні культурно-історичної школи 

у літературознавстві. 

Грушевський Михайло 

Сергійович (1866-1934) –   український 

історик, громадський та політичний діяч. 

Голова Центральної Ради Української 

Народної Республіки. Дійсний член Чеської 

АН та АН СРСР, голова Наукового 

Товариства ім. Шевченка у Львові, завідувач 

кафедри історії Львівського університету, 

автор понад 2000 наукових праць. Своєю працею Грушевський 

закладав міцні підвалини української державності. Пам’ять про 

нього вічна, наукові праці –  невичерпне джерело мудрості на 

всі віки. 

 Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) – 

публіцист, історик, літературознавець, фольклорист, економіст, 

філософ, громадський діяч, засновник українського соціалізму.  

Один із організаторів «Старої 

громади» у Києві. Доцент Київського університету. Очолював 

осередок української політичної еміграції у Женеві. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1866
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.html
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Професор Вищої школи у Софії (зараз — Софійський 

університет).  

Досягнення реалізму в українській 

літературі вчений пов'язував з 

творчістю Тараса Шевченка, Марка 

Вовчка, Панаса Мирного, Івана Нечуя-

Левицького, частково Юрія Федьковича.  

Займаючися порівняльним 

літературознавством, Драгоманов 

пропагував важливість загальнолюдських 

естетичних цінностей у розвиткові культури 

українського народу.  

Куліш Пантелеймон Олександрович (1819-1897) –

український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, 

перекладач, критик, редактор, видавець. 

Автор першої фонетичної абетки для 

української мови, яка лежить в основі 

сучасного українського правопису. 

Іван Франко називав Куліша 

«перворядною зіркою» в українському 

письменстві, «одним із корифеїв нашої 

літератури». Відомий найбільше як автор 

першого україномовного історичного 

роману «Чорна рада». 

Грінченко Борис Дмитрович (1863-

1910) – український 

письменник, педагог, лексикограф, етногра

ф, історик, публіцист, громадсько-

культурний діяч. Редактор низки 

українських періодичних видань. 

Обстоював поширення української мови в 

школі та в установах.  

Літературні псевдоніми: Василь 

Чайченко, Л. Яворенко, П. Вартовий, Б. 

Вільховий, Перекотиполе, Гречаник. 

Грінченко – автор 

фундаментальних етнографічних, мовознавчих, 

літературознавчих та педагогічних праць, історичних нарисів, 

перших підручників з української мови й літератури, «Рідного 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%BA.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B9-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B9-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/1819
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1863
https://uk.wikipedia.org/wiki/1910
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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слова» – книжки для читання в школі. Укладач чотиритомного 

тлумачного «Словаря української мови».  

Один із організаторів і керівників «Просвіти», активний 

член Братства тарасівців. 

 Винниченко Володимир Кирилович  

(1880-1951) – український письменник, 

публіцист, політик, широко відомий як 

творець нової української прози і яскравий 

політичний діяч часів революції та 

громадянської війни. Літературна спадщина 

Володимира Винниченка – золотий фонд 

України. 

Він автор першого українського 

фантастичного роману «Сонячна машина», 

де вказано: «Присвячую моїй сонячній Україні». 

 Курбас Лесь (повне ім'я –

 Олександр-Зенон Степанович Курбас 

(1887-1937) – український, радянський 

режисер, актор,  драматург, публіцист, 

перекладач. Народний артист УРСР. Лесь 

Курбас засновник спочатку політичного 

(1922–1926), а потім і філософського 

(1926–1933) театру в Україні. У виставах 

театру «Березіль» (Харків) Курбас малює 

всесвіт, де головним стає особлива довіра 

до життя людини у всіх його 

суперечностях. 

 Кропивницький  Марко Лукич (1840-1910) –  

український письменник, драматург, 

театральний актор. фундатор українського 

професійного театру.  

Йому належить основоположна роль 

у створенні національної школи 

театрального мистецтва, формуванні 

оригінального вітчизняного репертуару. 

Актора не раз запрошували на 

імператорську сцену, однак він не хотів 

розлучитися з батьківщиною, рідним 

мистецтвом, відстоюючи у такий спосіб 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1840
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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право українців на свою мову і культуру.  

Саксаганський Панас Карпович (справжнє  

прізвище Тобілевич (1859-1940) – видатний 

цупвїнський актор, режичер, драматург, 

засновник українського побутового театру. 

Саксаганський – один із найбільших 

представників критичного реалізму в 

українському театральному мистецтві 2-ї 

половини ХІХ – початку ХХ ст. Тонкий 

зовнішній малюнок ролі, ретельна розробка 

деталей, багата відтінками сценічна мова, 

народний гумор – характерні риси його 

виконавської манери. 

Садовський Микола Карпович (справжнє 

прізвище Тобілевич (1856-1933) – 

актор, режисер і громадський діяч. 

Засновник українського професійного 

театру. Театр Садовського у Києві (1907–

1919) – перший український стаціонарний 

професійний театр, заснований на базі 

пересувного театру М. Садовського, що 

виник у 1906 р. у Полтаві.  

Роль Садовського як культурного та 

громадського діяча виходить далеко за межі 

театру. Діяльність Садовського сприяла народженню нового 

покоління української інтелігенції ХХ століття. 

Вернадський Володимир 

Іванович (1863-1945) – 

український філософ, мислитель, засновник 

геохімії, біохімії космізму, член 

Петербурзької Академії Наук, професор 

Московського університету. Один із 

засновників Української Академії наук; її 

перший президент. Засновник 

наукової бібліотеки в Києві (нині названої 

його ім'ям). Організатор та директор 

Радієвого інституту (1922–1939).  

Вернадський наполягав, що вищою 

цінністю в системі еволюції Всесвіту завжди була людина. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1859
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/1856
https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1863
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
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Осмислюючи становлення й розвиток біосфери Землі як єдиний 

еволюційний процес, учений висунув концепцію ноосфери, 

планетарної "сфери розуму", якій призначено обирати перебіг 

буття. 

Макаренко Антон Семенович (1888-1939) – видатний 

український педагог і письменник. 

У педагогічній практиці Макаренко 

здійснив досвід масового перевиховання 

дітей-правопорушників, який не має 

світових аналогів. 

У трудовій колонії ім. М.Горького у 

1920-1928 рр. під Полтавою і дитячій 

комуні ім. Ф.Е.Дзержинського у 1927-1935 

рр. у передмісті Харкова він проводив 

роботу з перевиховання малолітніх 

злочинців, історію якої описав у своїх книгах «Педагогічна 

поема» і «Прапори на баштах». Так само Макаренко став 

основоположником оригінальної теорії виховання в колективі і 

через колектив, обгрунтував теорію сімейного виховання. 

У своїй педагогічній роботі А. С. Макаренка виходив з 

наступного положення: «Відповідальність перед дітьми – це 

відповідальність перед історією; сьогоднішні діти – це 

завтрашня історія, завтрашнє майбутнє людства». 

Свідченням міжнародного визнання А.С.Макаренко 

стало відоме рішення ЮНЕСКО у 1988 р., що стосується 

чотирьох педагогів, що визначили спосіб світового 

педагогічного мислення в ХХ столітті. Це – Джон Дьюї, Георг 

Кершенштейнер, Марія Монтессорі та Антон Макаренко. 

Сікорський Ігор Іванович (1889-

1972) – український та 

американський інженер-авіаконструктор, 

винахідник гелікоптера. «Літаючий човен» 

Ігоря Сікорського встановив десять 

світових рекордів, а 10 серійних літаків S-

42 стали першими у світі 

міжконтинентальними пасажирськими 

лайнерами, які забезпечили регулярні рейси 

через Атлантичний і Тихий океани. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1889
https://uk.wikipedia.org/wiki/1972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F)
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На гелікоптерах Сікорського Sikorsky S-61 у 1967 

р. вперше здійснено переліт через Атлантику і Тихий океан. 

--------------------- 

 

 

Післямова 
Український народ – самобутня спільність людей, яка 

має глибокі корені у світі людської цивілізації. Ця спільність 

увібрала у себе риси гордості й войовничості, податливості й 

непримиримості, добродушності й застережливості, що 

впродовж віків супроводжували поступове її ствердження як 

нації. 

 Історія України як держави почалася дуже давно, хоча 

самі українці стали усвідомлювати це тільки наприкінці ХІХ ст., 

коли вже неможливо було утримувати те характерне джерело 

ментальності, що відрізняло їх від інших національних спільнот. 

Але тільки у 90-х роках ХХ століття Україна стала 

державою, а не «окраїною» певних імперій, яка переходила від 

одної європейської спільноти до іншої шляхом суперечностей і 

воїн, народних страждань і поневірянь. 

Майбутню Україну ми сподіваємося бачити у сучасному 

світі могутньою цивілізованою державою. А якщо хтось і 

стверджує, що України ніколи не було, то слід упевнено йому 

сказати:  

«А зараз Україна є і буде!» 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sikorsky_S-61&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD


Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-211- 

 

Використана література: 
1. Антонович В. Коротка історія Козаччини / В. Антонович. – К.: 

Видавництво «Україна», 1991. – 158 с. 

2. Войтович В.М. Міфи та легенди давньої України / Войтович 

В.М.  – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2005. – 392 с. 

3. Голобуцький В. Запорозька Січ в Останні часи свого 

існування / В. Голобуцький. – К: Вид-во АН УРСР, 1961 – 416 с. 

4. Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – К.: 

Либідь, 1994. – 480 с. 

5. Грушевський Г. Хто такі українці і чого вони хочуть. / 

Грушевський Г. – К.: Либідь, 1991. – 240 с. 

6. Грушевський М.С. Нарис історії українського народу / М.С. 

Грушевський – К.: Либідь, 1990. – 320 с. 

7. Дорошенко Д. І.. Нарис Історії України / Д. І.. Дорошенко. – 

К.: Глобус, 1991. – Т. 1. – 238 с. 

8. Єфименко А. Історія українського народу / О. Єфименко. – К.: 

Либідь, 1990. – 182 с. 

9. Замлінській В. Історія України в особах: IX – XVIII ст. / В. 

Замлінській, І. Войцехівська, В. Галаган та ін. – К.: Україна, 1993. – 

396 с. 

10. Іванченко Р. Історія без міфів / Р. Іванченко. – К.: Либідь, 

1996. – С. 456. 

11. Історія держави и права: Підручник / А.І. Рогожин, М.М. 

Страхів, Г.Д. Гончаренко та ін.; За ред. А.І. Рогожина. – К.: Ін Юре, 

1996. – Т.2. – 368 с. 

12. Крип'якевич І.. Історія України / І. Крип'якевич. – Нью–Йорк; 

Мюнхен, 1949. – 568 с. 

13. Легенди та міфи України / уклад. В. П. Товстий. – Харків: 

Промінь, 2005. – 64 с. 

14. Лепеха Т.В. Українознавство [Текст] : навч.посібник для вузів 
/ Т. В. Лепеха. – К. : Просвіта, 2005. – 374 с.  

15. Лозко Г.С. Українське народознавство – 4-те видання 

доповнене / Г. С. Лозко –  Харків: Видавництво «Див», 2010. – 472 с. 

16. Макарчук С. Етнічна історія України / С. Макарчук. – Київ: 

Знання, 2008. – 471 с. 

17. Малик Я. Історія української державності / Малик Я., Вол. Б, 

Чуприна В. – Львів: Світ, 1995. – 248 с. 

18. Мельник Л. Г. Історія України: Навчальний посібник / 

Мельник Л. Г., А.І. Гуржій, М. В. Демченко. – К.: Либідь, 1991. – Т.1. – 

570 с. 

19. Милорадович В. П. Українська відьма: нариси з української 

демонології / Упоряд., пер., передм. О. М. Таланчук; [Приміт. В. П. 



Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-212- 

 

Милорадовича та О. М. Таланчук]; Худож. оформл. І. А. Вишинського. 

– К.: Веселка, 1993. – 72 с. 

20. Мицик Ю.А. Як козаки воювали / Мицик Ю.А., Плохій С.М., 

Стороженко І.С. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 302 с. 

21. Музиченко П. П. Історія держави і права України: Навч. 

посібник / П.П. Музиченко. – К.: Знання, 2006. – 570 с. 

22. Наливайко Д. Козацька християнська республіка / Д. 

Наливайко. – Львів: Світ, 1994. – 240 с. 

23. Наливайко С. Етнічна історія Давньої України / С.Наливайко. 
–  К.: «Євшан-зілля», 2007. – 630 с. 

24. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного 
життя українського народу / І. Огієнко. – Репр. відтворення вид. 1918 

р. – К. : Абрис, 1991. – 272 с. 

25. Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології / 

Плачинда С. П. – К.: Укр. письменник, 1993. – 63 с. 

26. Половець В.М. Українознавство. Курс лекцій / В.М. Половець 

– Чернігів: Просвіта, 2006. – 216 с. 

27. Полонська–Василенко Н. Історія України / Н. Полонська–
Василенко. – К.: Либідь, 1993. – Т.1. – 450 с. 

28. Сегеда С.П. У пошуках предків. Антропологія та етнічна 
історія України / С.П.Сегеда. – К.: «Наш час», 2012. – 432 с. 

29. Семененко В.І. Історія України з найдавніших часів до наших 
днів / В.І. Семененко, Л.А. Радченко. – Х.: Торсінг, 1999. – 480 с. 

30. Сергійчук В. Іменем Війська Запорозького / В. Сергійчук. – К: 

Либідь, 1991. – 266 с. 

31. Смолій В. Як и коли Почаїв формуватіся українська нація / В. 
Смолій, О. Гуржій. – К.: Наукова думка, 1991. – 246 с. 

32. Сніжко В. В. Українознавство: природна психо-філософська 

концепція: монографія / Валерій Сніжко – К.: ННДІ українознавства, 

2010. – 528 с.  

33. Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 

1994. – 736 с. 

34. Супруненко В. Народини. Витоки нації: символи, вірування, 
звичаї та побут українців / В. Супруненко – Запоріжжя,1993. – С.123. 

35. Токар Л. К. Зміст українознавства: системно-функціональний 

підхід до структурування знань // Українознавство. – 2004. – № 4. 

36. Яворницький Д. І.. Історія запорозьких козаків / Д. І.. 
Яворницький. – К.: Наук. думка, 1993. – Т. 1. – 512 с. 

37. Яковенко Н. Паралельний світ та Ідеї в Україні XVI–XVII ст. 
Дослідження з історії уявлень / Н. Яковенко. – К.: Критика, 2002. – 416 

с. 

38. Ястребов Ф. Нариси з Історії України / Ф. Ястребов, Г. 
Гуслистий – К.: Вид-во Академії наук УРСР, 1937. – Вип. 1. – 456 с. 

http://www.nrius.org.ua/images/book/snigko.pdf
http://www.nrius.org.ua/images/book/snigko.pdf
http://www.nrius.org.ua/images/book/snigko.pdf


Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...» 

-213- 

 

 

Зміст 
Передмова ............................................................................................ 

Антропологічне походження українців ............................................ 

3 

4 

Основні категорії українського народознавства .............................. 15 

Коротка історія про створення та занепад Київської держави ....... 31 

Історія про першу козацьку державу та українських козаків.......... 44 

Міфи українського народу.................................................................. 62 

Українські міфологічні духи, істоти та демони ........................... ... 71 

Головні релігійні (церковні) свята українців ................................... 82 

Українські народні звичаї та обряди. ................................................ 104 

Українська національна геральдика .................................................. 118 

Українські державні свята................................................................... 125 

Основні професійні,  громадянські свята та знаменні дати ............ 136 

Сучасні сімейні свята та обряди українців ....................................... 154 

Український національний одяг ........................................................ 164 

Національно-традиційне житло та помешкання українців ............ 169 

Релігія українців................................................................................... 180 

Символи та обереги українців ........................................................... 187 

Видатні українці – особистості світового значення ........................ 

Використана література 

196 

 

 

Науково-популярне видання 

Михайличенко Олег Володимирович 

«Українознавство: оповіді  

про Україну та українців» 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 
ISBN 978-3-8484-8646-5 

Сведения об авторе: 

Михайличенко Олег Владимирович – доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий кафедрой всемирной истории и 

методики преподавания общественных дисциплин Сумского 

государственного педагогического университета имени А.С. 

Макаренко (г.Сумы, Украина) 

Mykhailychenko Oleg –  doctor of pedagogical sciences, 

professor, head of world history and methods of teaching social 

studies Sumy State Pedagogical University named A. Makarenko 

(Sumy, Ukraine) 

My WebPage: https://ru.wikipedia.org/wiki  

Email: olegis@meta.ua 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Михайличенко,_Олег_Владимирович
mailto:olegis@meta.ua

