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народної освіти України, кандидат історичних наук 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Для краєзнавства і краєзнавчої освіти Волині ім’я Лесі Українки й родини 

Косачів має неоціненне значення. У різні часи, за різних влад та урядів саме 

звертання до них, до Лесі та її родини, визначало ставлення до всього 

українського, до рідного краю. Тому ця тема є актуальною й сьогодні у 

процесі національно-культурного розвитку краю. Вона торкається різних 

сторін життя суспільства, у якому завжди є місце родині Косачів: в історії, 

політиці, мистецтві, педагогіці та освіті.  

Кожна нова сторінка з історії цієї видатної української родини спонукає 

до ще дальших наукових пошуків, дивує величезним вкладом не тільки в 

національну, а й у світову культуру. До вивчення ролі родини Косачів у 

національній та світовій культурі звертались багато дослідників в Україні 

та за її межами. Серед них варто назвати Г. Аврахова, Т. Данилюк-Терещук, 

І. Денисюка, А. Дибу, М. Жулинського, В. Комзюк, О. Ошуркевича, Н. Пушкар, 

О. Рисака, Т. Скрипку, Т. Стешенко та інших. 

В українській літературі, історичних дослідженнях є традицією 

використовувати етнографію, національний колорит місцевого життя і 

звичаїв, але у Косачів ці традиції були підкріплені власними пошуками і 

збиранням пісень, легенд, переказів та інших джерел усної народної 

творчості, етнографічних матеріалів. Майже кожний збірник матеріалів 

більшості краєзнавчих конференцій, крім вузькотематичних, на теренах 

Великої Волині вміщує різні публікації, документи і матеріали про Лесю 

Українку і родину Косачів, яка пов’язана з усіма областями регіону.  

 Кожне покоління може оцінити і переосмислити з позицій свого часу 

важливу роль родини Косачів в історії краю та в історії України, зрозуміти 

важливе значення збереження історичних традицій для розвитку 

української нації. Родина Косачів разом з іншими родинами, такими як 

Драгоманови, Старицькі, Стешенки, Тобілевичі, представляє еліту 

українського суспільства ХІХ – початку ХХ ст., у важкі роки переслідування 

царатом української мови, культури, їх носіїв. 

Для Волині родина Косачів є прикладом відданості своєму народові й 

краю, у якому вони жили. Формування національної самосвідомості 

українців тісно пов’язане з діяльністю представників цієї родини, яка мала 
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визнання у всіх колах української інтелігенції. Перебування Косачів у 

Луцьку і Колодяжному вивчалося багатьма дослідниками. Незаперечним є 

той факт, що ця родина внесла вклад у піднесення культури та освіти в 

краї, а разом з тим багато зробила для збереження історичної пам’яті 

Волино-Поліської землі.  

Збірник праць із краєзнавчо-педагогічних читань є черговим кроком у 

долученні сучасних краєзнавців і освітян до косачівської тематики. 
 

 

УДК 82.09:908(477.82) 
Петро ОЛЕШКО, 

директор Волинського ІППО, кандидат історичних наук, доцент 

 

ПЕРШИЙ ЮВІЛЕЙ КОСАЧІВСЬКИХ ЧИТАНЬ1 

 
Прослідковуються віхи становлення волинезнавчих історико-педагогічних читань 

«Освіта і виховання в родині Косачів» як форми залучення педагогів області до 

краєзнавчого пошуку та популяризації внеску видатних земляків в історію, культуру й 

освіту України і Волині.  

Ключові слова: Всеукраїнські Косачівські читання, Леся Українка, Олена Пчілка, 

Андроник Лазарчук.  

Oleshko P. S. The First Anniversary of the Kosach Readings. 

The article deals with the formation of Volyn historical and pedagogical readings “Education 

and upbringing in the Kosach family” as a form of involvement of teachers in local lore search and 

popularization of the contribution of prominent compatriots to the history, culture and education 

of Ukraine and Volyn. 

Key words: All-Ukrainian Kosach readings, Lesia Ukrainka, Olena Pchilka, Andronyk Lazarchuk. 

 

П’яті Всеукраїнські Косачівські читання, «Освіта і виховання в родині 

Косачів», – перший ювілей науково-краєзнавчого заходу, започаткованого 

Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти в 2004 році з 

метою вшанування видатних українців, життя і творча діяльність яких 

складають вінок слави нашого краю.  

Перші Косачівські читання означено в програмі як краєзнавчі 

літературно-педагогічні, присвячені 155-річчю від дня народження Олени 

Пчілки і 55-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею 

Лесі Українки. Відбувалися в Колодяжному та Нечимному за активної 

співпраці вчителів Ковельського району. В їх роботі взяли участь науковці, 

педагоги з різних закладів освіти області, письменники, працівники 

культури, краєзнавці, представники влади Волині [1].  

                                                           
1
 Передрук: Педагогічний пошук. 2020. № 3 (107). С. 42–43. 
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Читання в 2006 році, приурочені до 135-ліття від дня народження Лесі 

Українки та 150-ліття – Івана Франка, зібрали широке коло шанувальників 

творчості Косачів і Каменяра не лише з нашої області, а й з Бердичева, 

Івано-Франківська, Харкова [3; 5; 9]. Однією з родзинок Других читань, які 

теж проходили на базі Колодяжненського музею, стала виставка унікальних 

виробів із соломки «Живе перевесло». З нею присутніх ознайомила її автор 

М. В. Кравчук, учитель комунального опорного закладу «Купичівський 

ліцей» Турійського району, заслужений майстер народної творчості 

України, засновник та керівник шкільного музею солом’яного мистецтва 

«Солом’яне диво». Мотиви творчості Лесі Українки знайшли яскраве 

відбиття у творах Марії Василівни та її учнів, представлених як на виставці, 

так і в шкільному музеї [8].  

За пропозицією директора Волинського краєзнавчого музею, 

заслуженого працівника культури України А. М. Силюка в 2009 році частину 

матеріалів Перших і Других читань, які не публікувалися раніше, 

надруковано в додатку до наукового збірника «Минуле та сучасне Волині та 

Полісся. Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти 

України та Волині» [6, с. 222–284].  

Треті читання – «Леся Українка та родина Косачів в історії освіти Волині» – 

проведено в 2016 році до 145-ліття від дня народження Лариси Петрівни за 

традицією в Колодяжному та Нечимному. До оргкомітету надійшло понад 

50 матеріалів до виступів та наукових статей [2, с. 30]. Значна частина 

авторів аналізувала педагогічні принципи сімейного виховання Косачів, 

зокрема, Л. Л. Барановською представлено «Педагогічну модель виховання 

в родині Косачів» [4, с. 86–87]. Переважну більшість матеріалів 

опубліковано в часописі «Літопис Волині» (2016. Ч. 16), науково-

методичному віснику «Педагогічний пошук» (2016. № 4. С. 31–39). 

В електронній газеті ВІППО «Педагогічні роздуми» надруковано статті 

учасників секції «Видатні постаті в історії освіти Волині» [7].  

Четверті волинезнавчі історико-педагогічні читання – «Освіта і 

виховання в родині Косачів: талановита матір талановитих дітей» – 

приймали вчителі та учні Ковельської міської гімназії імені Олени Пчілки 

(червень 2019 року). Педагоги області всебічно розкрили багатогранність 

заявленої теми. У виступі директора гімназії, лауреата обласної премії імені 

Лесі Українки О. І. Вальчук проаналізовано основні напрями діяльності 

педагогічного, учнівського колективу щодо навчання і виховання молодого 

покоління на прикладі життєвого шляху та розмаїтої творчості родини 

Косачів. У гімназії експонувалися вишивані роботи за схемами, зібраними 

Оленою Пчілкою, відомої волинської вишивальниці Тетяни Ведмедюк. Про 

виставку розповіла Мар’яна Місяць, випускниця гімназії. На завершення 
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присутні переглянули виставу за п’єсою Олени Пчілки «Світова річ» у 

виконанні членів театральної студії гімназії [8].  

Особливими за тематикою представлених робіт та складом учасників 

стали V Всеукраїнські Косачівські читання, які відбулися 26 червня 

2020 року онлайн. Відомі українські вчені, педагоги, музейні й бібліотечні 

працівники з різних куточків України та з Польщі поділились своїми 

науковими, методичними, культурологічними надбаннями, частину з яких 

опубліковано в цьому числі «Педагогічного пошуку», як паперовому, так 

і електронному варіантах. Присвята цьогорічних читань прийдешньому 

150-літтю від дня народження Лесі Українки розпочинає святкування 

ювілею поетеси в закладах освіти області.  

Нинішні читання продовжили відзначення в області 150-річчя від дня 

народження Андроника Лазарчука. Різноманітні грані обдарувань нашого 

земляка яскраво розкрились у педагогіці, малярстві та музейництві. Поет 

волинського пейзажу, портретист, він ілюстрував журнали «Рідний край» і 

«Молода Волинь». Упродовж усього життя викладав малювання і креслення 

в закладах освіти України, в тому числі вчителював у Ковелі. Став 

ініціатором заснування Борзнянського краєзнавчого музею на 

Чернігівщині, який очолював у 1922–1925 роках. Багатогранність таланту 

Андроника Григоровича Лазарчука стала предметом досліджень його 

земляків, педагогів з Уховецька Р. Семотюк і М. Чирук та ін.  

Учасники читань підкреслили актуальність поглибленого вивчення 

історії вітчизняної педагогічної думки і практики та їх творчого 

використання в сучасних умовах – реформування освітньої галузі на засадах 

національних традицій та європейських демократичних підходів до освіти, 

посилення ролі родинного виховання як головного чинника формування 

цілісної особистості громадянина і патріота, готового розвивати й 

захищати українську державу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН БАТЬКИ – ДІТИ  

В РОДИНАХ КОСАЧІВ ТА СТАРИЦЬКИХ2 

 
Розглядається проблема особистих і творчих стосунків двох поколінь української 

культурної еліти кінця ХІХ – початку ХХ століть. Ідеться про особливості формування 

світоглядних, ціннісних та громадсько-політичних переконань молодих українців у їхніх 

прагненнях продовжувати справу національного відродження, ведену батьками. Вагомими 

тут стали процеси як переємства і наслідування традиції, так і її розвитку, 

переформатування й навіть деконструкції. Показано, що саме завдяки динамічній системі 

притягування–відштовхування й став можливим активний громадсько-культурний 

поступ українського суспільства модерного часу. 

Ключові слова: родина, батьки, діти, традиція, культура, політика, влада. 

Romanov S. M. Peculiarities of the Parent-Child Relationship in the Kosach and 

Starytskyi Families. 

The article deals with the problem of personal and creative relations of two generations of the 

Ukrainian cultural elite in the end of the 19th – the beginning of the 20th centuries. It is a question 

of the formation of worldviews, values, social and political beliefs of young Ukrainians in their 

desire to continue the work of national revival, led by their parents. The processes of imitation of 

traditions, as well as its development, reformatting and even deconstruction, became important 

here. It is shown that due to the dynamic system of attraction–repulsion, the active social and 

cultural progress of the Ukrainian society of modern times became possible. 

Key words: family, parents, children, tradition, culture, politics, power. 

 

Постановка проблеми. Роди Драгоманових-Косачів та Старицьких-

Лисенків, як відомо, в українському гербовнику належать до найдревніших. 

У автобіографії 1928 р. Людмила Старицька, згадавши велеможних предків 

і по батьківській, і по материнській лініях, з якоюсь викличною іронією 

                                                           
2
 Передрук: Педагогічний пошук. 2020. № 3 (107). С. 44–48. 
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висновує: «Як бачите, архибуржуазне, “проклятьем заклейменное” 

походження. І ні одного “рабочего от станка” серед родичів! Але позаяк 

“проклятьем заклейменным” полагається вставать, то і ми свого часу 

встали, себто встали батьки мої» [1]. За малопримітним означником 

«встали» криється насправді епохальної ваги виклик і навіть подвиг, що на 

нього у тім часі наважувалися одиниці.  

Виклад основного матеріалу. Мова йде про свідомий вибір чи, точніше, 

самопосвяту «батьків» великій справі національного відродження. 

В окресленому генеологічному контексті це безоглядно розумілося й 

приймалося родинно-історичним, шляхетним, а отже, природним, почесним 

обов’язком. Граф фон Ейнзідель з однойменного вірша Лесі Українки хотів 

був відмовитись, «побороти в собі» цей важкий і не потрібний, як думав, 

спадок. Але у містичному діалозі з портретами (й душами!) предків раптом 

дізнається: 

Лицарські повинності – гірше ярма, 

Ти скинуть їх прагнеш тепер, та дарма! 

У кров переходить лицарство! 

Поглянь у свічадо, чий погляд зорить 

З очей твоїх чорних та гострих в сю мить? 

Чи є ж проти спадку лікарство?  

Яке рішення зрештою ухвалено і чи знайдено жаданий лік на душевне 

сум’яття – невідомо. Героя твору, як, утім, і його читача, полишено у 

роздумах наодинці з останньою предківською засторогою: 

З твоїх пориваннів не буде пуття: 

Хто так на розпутті прожив все життя, 

Не піде ні в рай, ані в пекло... [2]. 

А от щодо життєвого вибору самої авторки, то його зроблено ще в 

дитинстві й, що важливо, під впливом батьків. Їй, як і ще декому з 

однолітків спільного дворянсько-інтелігентського кола, від початків було 

створено хоча й штучні, сімейно-родинні, але свідомо національні умови 

для розвою. «Наше покоління, – запевнятиме згодом одна із учасниць цього 

соціально-педагогічного “експерименту”, – виключне покоління: ми були 

першими українськими дітьми. Не тими дітьми, що виростають в селі, в 

рідній сфері, стихійними українцями, – ми були дітьми городянськими, яких 

батьки виховували вперше серед ворожих обставин свідомими українцями 

зі сповитку» [3].  

Годі казати, яким труднощам та упередженням – організаційним, 

морально-етичним і навіть політичного плану – довелося протистояти і 

вихователям, і вихованцям. Л. Старицька-Черняхівська, яку восьмиліткою 

разом із сестрою Оксаною було відвезено до київського пансіону мадам 
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Криницької, і через пів сторіччя не могла спокійно згадувати про своє там 

перебування. «Нас називали всі “хохлушками” і “мужичками”, – згадувала 

вона. – Сестра моя старша цілі дні плакала, а я, як зле вовченя, мовчала 

цілий день і тільки блискала очима, а вночі [...] я плакала, накривши голову 

ковдрою, і люто з радістю марила про те, що, коли я виросту, то всім цим 

проклятим кацапам видеру очі з лоба, випущу їм тельбухи і т. д. А отже, – не 

втримується авторка від прикінцевого іронізму, – як Возний “за недосугом”, 

досі, на жаль, не зробила цього» [1, с. 33]3.  

Леся Косач, яка була позбавлена необхідності відвідувати навчальні 

заклади, змогла уникнути таких болісно-принизливих ситуацій. Хоча, 

звісно, це не означає, що змалку, та й у юнацькому і навіть зрілому віці вона 

не відчувала цього, за спогадами сучасників, чи не повсюдно іронічно-

глузливого ставлення до “украйнофилов” як до “блаженненьких”. Соціальні, 

а то більше національні кривди й упередження письменниця завжди 

почувала дуже гостро. Це, поміж іншого, засвідчує і її перша поезія «Надія», 

що стала виявом спонтанної реакції на разючу несправедливість – арешт і 

заслання укоханої тітки.  

Відчуття родини, своєї приналежності хай і до невеликого, але дружнього 

кола, зарядженого особливою енергією та ідеями, – одне із найсильніших 

вражень і ціложиттєвих орієнтирів для кожного члена спільноти. З-поміж 

київських демократичних сімей, навіть таких як Старицькі й Лисенки, 

Косачі, що визнавалося усіма, стояли осібно як, по суті, єдина на той час 

свідомо українська. Добре знаною тут є ініціатива Олени Пчілки. І то не 

лише у створенні відповідної атмосфери, але й розбудові цілої – дехто її 

називає домашньою академією – педагогічної системи. Цікаві спогади про 

цю оригінальну, а головне дієву навчально-виховну практику залишила 

О. Косач-Кривинюк [5]. І щоб не переповідати відомого, зосередимось 

тільки на двох важливих у заданому напрямі моментах. 

Національний триб життя проявлявся поміж іншого й у тому, що в родині 

Косачів діти спілкувалися винятково українською мовою. Очевидно тому 

саме нею восьмилітня Лариса й напише свою «Надію». Приблизно тим же 

віком датовано дебютні художні спроби Людмили (по-родинному – Люді) 

Старицької. Але її перші вірші з’являються німецькою! 

Окрім мовного, але напевно ключового для людини літератури фактору 

становлення також посутнім виявився і феномен особистого прикладу. І тут 

уже обидві дівчини мали перед очима не тільки у всьому принципових та 

послідовних батьків, а й старших товаришів і спільників у великій справі.  

                                                           
3
 Ще один такий, за висловом Л. Старицької-Черняхівської, «гидкий» випадок шовіністичного цькування її 

та сестри уже не тільки дітьми, але й дорослими наведено в [3, с. 633–634]. 
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Однією з таких визначальних, і то не лише для наших героїнь, а й для 

більшості тогочасного свідомого юнацтва, була постать Миколи Лисенка. 

Дядя Коля, як зверталися до нього рідні й загалом усі знайомі діти та 

підлітки, вабив до себе молодь якраз тим, над чим так немудро іронізували 

її батьки. «Вони (молоді. – С. Р.), – згадувала небога композитора, – набирали 

з українофільства Миколи Віталійовича, з його донкіхотства й цілком 

безпідставного, на думку поміркованих поміщиків, завзяття, запалу, 

демократизму й національного почуття, що не можуть, нібито, й прорости 

на ґрунті царської Росії [...], а це відношення батьків, навпаки, осяювало 

постать Миколи Віталійовича в очах підлітків ореолом героїзму [...]. Якій 

здоровій дитині не імпонує боротьба, що більш безнадійна, то більш 

героїчна» [3, с. 767]. 

Поруч із матір’ю та дядьком М. Драгомановим, саме Лисенка та ще 

М. Старицького ставила головними своїми учителями та натхненниками й 

Леся Українка. І хоча з кожним із цих авторитетів у неї буде свій справунок і 

своя боротьба, їхній уплив на становлення письменниці поза сумнівом. 

Один з її останніх листів до Л. Старицької-Черняхівської, написаний за 

сумної нагоди смерті композитора, прочитується як ліричний спомин, 

реквієм за найкращими людьми. «З Миколою Віталійовичем, – зізнається 

авторка, – зв’язані в мене спогади найдорожчих молодих літ, в його хаті 

стільки незабутнього пережито! Старицький, Лисенко – сі ймення для 

інших належать тілько до літератури і хисту, а для мене вони вічно 

викликатимуть живі образи, як імення близьких і рідних людей, що 

властиво ніколи не вмирають, поки живе наша свідомість. Не знаю, чи буде 

хто з молодшого покоління згадувати коли про мене з таким почуттям, як я 

тепер згадую про Миколу Віталійовича і Михайла Петровича (я все їх бачу 

тепер поруч!). Але я хотіла б на те заслужити» [3, с. 749]. 

«Сполучені штати», як жартома називали об’єднаних дружбою-

співпрацею три найчільніші київські родини, закладалися своєрідним 

стратегічно-оперативним центром національних сил. Метою ж бачилася 

підготовка й реалізація найрозмаїтіших культурно-державницьких 

проєктів. «Програмно» це не виписувалося, але всі розуміли, що ключовим, 

за тих умов, поставало кадрове питання – підготовка фахових, відданих 

справі діячів-виконавців. І вибір було зроблено одразу й рішуче: поруч з 

батьками повинні стати їхні діти, і не так для підтримки й допомоги, як 

продовження, розвою початого. Вишкіл, що його проходили удома юні 

виконавці, не був ані примусовим, ані схоластичним. Найбільше і формою, і 

внутрішнім наповненням це скидалося на античну академію, де старші й 

мудріші наставники через бесіди й особистим прикладом передавали 

молодшим власний досвід і переконання. «Українськими Атенами» 
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називали дім Старицьких у Києві та родове обійстя у с. Кардашівці, як, за 

аналогією, «волинськими Атенами» стало й косачівське Колодяжне. 

Окрім серйозної навчальної, яку можна навіть окреслити науково-

навчальною, підготовки, дітям змалечку прищеплювалося почуття гідності, 

поваги рівною мірою і до інших, і до себе, своєї справи та призначення. І то 

не тільки у сенсі національної самоідентифікації та позиціонування, 

відповідальності за Батьківщину, але й загальнолюдських і, зрештою, 

родинних чеснот та обов’язків. Коли через надмірну зайнятість чи 

відсутність батьків потрібно було дати лад господарству, то кожне із дітей з 

готовністю бралося до, можливо, й не зовсім панської роботи. Скажімо, Леся 

Українка охоче залишалася на «на сезони» в Колодяжному, опікуючись 

заготівлею та консервацією фруктів, заготівлею молокопродуктів і їхнім 

доправленням для родини у Київ тощо. Незмінною у таких і схожих 

випадках помічницею, а нерідко й повновладною господинею, виявлялася і 

Людя Старицька. А коли, унаслідок невдалої театральної антерпризи 

батька, сім’я опинилася у серйозній матеріальній скруті, вона, щойно 

випущена гімназистка, не роздумуючи узялася за працю гувернантки, аби 

хоч трохи поліпшити становище. 

Дивовижним, під будь-яким оглядом, є оце поєднання у вихованні дітей 

загальнолюдських, громадянських (національних) та родинних цінностей. 

Вирішальним тут бачиться природно й домежно розвинуте відчуття 

власної причетності до чогось важливого, справжнього, що здатне 

наповнити великим сенсом навіть мале життя. Так, усім їм довелося рано 

подорослішати. Як згадувала Л. Старицька-Черняхівська своє перше 

враження від спілкування з Косачатами, «в сі роки (10–12 літ. – С. Р.) Леся і 

Михайло були далеко серйозніші, освіченіші багатьох дітей, до того ж були 

вони цілком свідомими й запеклими патріотами» [3, с. 743]. Очевидно, слід 

погодитися з авторкою, і саме в заслугу батькам поставити ці здобутки.  

Справді, подиву гідна здатність формувати – вже змалку – усвідомлення 

єдності, навіть залежності власного існування від існування й поступу 

рідної країни. А в тодішніх українських умовах це неодмінно означало 

зародження якогось особливо загостреного почуття національно-

історичної, буттєвої справедливості, необхідності її відновлення та захисту. 

«Минулі часи, давні часи! – напівіронічно, але й не без гордощів, писатиме 

згодом Л. Старицька-Черняхівська. – І сміх, і жаль бере, коли згадуєш тепер 

цю убогу дитячу демонстрацію, якою і ми ніби причинилися до великого 

діла. Вишивана сорочка і голосна українська розмова в театрі. Сердешні 

засоби! Але й вони відповідали тій глині, якою стуляє муляр одну до одної 

великі цеглини мурів. [...] І коли ми вбирали наші українські убрання, нас 
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охоплювало те почуття, яке, мабуть, стискало груди молодого лицаря, коли 

його вперше підперізувано лицарським мечем» [3, с. 634]. 

Середньовічна символіка й метафорика, раз у раз оприявнювана 

авторкою, – то не просто антураж і гра образами. Культ лицарства, чи, 

точніше, лицарська культура й дух, як це не дивно, навіть у зовнішньому, 

матеріальному вияві дуже рано й назавжди увійде в життя тогочасної 

української молоді. Уже з дитинства «відогравання» героїчних сцен стало 

для багатьох улюбленою і то цілком серйозною, поважною забавою. Леся й 

Миша Косачі так уміли цим захопитися, що, за власними спогадами, 

цілковито пускалися дійсності. А Людя Старицька, у співавторстві з 

товаришкою Валерією О’Коннор, ще в молодших класах гімназії написала 

віршовану драму про лицарів, королів і чаклунів, котру спільними 

зусиллями (і не без успіху) поставили в домашніх умовах. Не випадково й 

дві поезії Лесі Українки, присвячені дорогій подрузі, і мотивами, і образами 

також закорінені у цій героїчній темі.  

Не дивно, отже, що й неформальне об’єднання тогочасної молоді – 

славнозвісна «Плеяда» – і організаційними формами, і етично-

філософським кодексом нагадувала лицарський орден. Окрім духовно-

творчого розвою, члени гуртка мали ще й досить характерний фізичний 

вишкіл: улюбленим заняттям, навіть для дівчат, тут було фехтування. 

Спільні праця та дозвілля, впливаючи на особисте становлення, водночас 

давали таке вагоме, а можливо, й головне для запальних, емоційних людей, 

відчуття дружнього плеча, братерства і братства, здатного на великі справи. 

«Навколо розпиналось рядно дрібного осіннього дощу, – писатиме через 

багато років Л. Старицька-Черняхівська, – а ми тулилися до свого вогню і 

набиралися біля нього сили. Може сей вогонь вірного товариства, може ся 

атмосфера нашого рідного життя, сполучені з гордою й непереможною 

вдачею Лесиною давали їй можливість: contra spem sperere» [3, с. 749]. 

З-поміж багатьох аспектів діяльності «Плеяди», загалом достатньо 

висвітлених у мемуаристиці та й критичній літературі, на увагу заслуговує 

позиція і становище Лесі Українки. Зокрема, вагомими й показовими є її 

зусилля з пропаганди та утвердження серед товариства «драгоманівської 

платформи». У кількох листах початку 1890-х рр. вона із задоволенням, а 

іноді то й з неприхованою гордістю розповідатиме дядькові про успіхи на 

цім напрямку. Ідеї М. Драгоманова, окрім теоретичної частини – 

концептуальна масштабність і стрункість, радикалізм (соціалізм), синтез 

національного та інтернаціонального і т. п., – мали й свою програму 

практичної реалізації, навіть у таких специфічних умовах, як українські. 

Зрозуміло, що молодь (хоча й не у загальній масі) це приваблювало. Поруч 

зі згаданими трьома конфедератами київських «сполучених штатів», 
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Л. Старицька-Черняхівська з таким же пієтетом і значенням говорить 

тільки про ще одну родину – родину «великого женевського вигнанця». 

Погляди на навчання і працю для юнацтва, котрі обстоював Драгоманов, 

по-іншому можна б назвати програмою інтелектуального, культурного, 

духовного розвитку людини. Зроблений ним акцент на західному, що він 

особливо підкреслював, а не східному, «азіятському» способі виховання 

передбачав, насамперед, персональну відповідальність кожного за свою 

долю. Тільки свідомий індивід може стати особистістю. Як до цього прийти? 

Передусім визначитися, чого ти хочеш від себе і від світу. А потім – покласти 

усі зусилля на здобуття мети. Найвірнішим засобом, що ним, по суті, й 

досягається головного у житті, є тут невсипуща, послідовна, сливе щоденна 

робота. Діяльну і практичну волю європейця необхідно протиставити 

оспалій, сентиментальній натурі «варвара-азіята». Щоб повернути собі так 

фатально втрачений за століття рабства статус цивілізованої людини-

громадянина, українець мусить побороти страх, лінь, байдужість, 

безвідповідальність – словом, усі ті якості, котрі роблять його об’єктом, 

річчю, а не суб’єктом, силою життя. Особливо Драгоманова обурювали 

нескінченні суперечки й патріотично-запальні промови (Леся Українка 

називала їх «виробленням світогляду на російський лад»), якими 

полюбляли заповнювати свій час діячі старшого та молодшого поколінь. 

Зазвичай уся ця «діяльність» закінчувалася великим ніщо, бо ж усі наміри і 

пориви розсипалися у словах. Недарма ж, звертаючись до дітей та 

племінників, він частенько повторював: «Хай краще буде діла на холодну 

копійку, аніж порожніх розмов та обіцянок на гарячий карбованець»4. 

Як не дивно, актуальним останнє положення виявилося й щодо деяких 

учасників «Плеяди». Особливо це стосувалося виконання доброхіть узятих 

на себе зобов’язань, от хоча б у суто гуманітарній, філолологічній царині. 

Достатньо порівняти поданий Лесею Українкою у листі до брата план-

проспект перекладів світової класики з реальними здобутками, щоб у цьому 

переконатися. Як визнавали сучасники, мрії, що ними жила молодь, були 

хорошими, але по більшості недосяжними. Та усе ж «школа», яку пройшли 

плеядівці, хоча й не позначилася вагомими колективними здобутками, 

кожному дала дуже багато. Можна тут говорити і про освітньо-наукові 

аспекти – опанування мов і перекладацтво, пізнання національної і світової 

культур, вивчення і розважання над політико-економічними ученнями з 

визначенням наприйнятнішої моделі для України тощо. Іншим, без сумніву, 

                                                           
4
 Окрім спілкування з Лесею Українкою, цікавим, під цим оглядом, є і листування з молодшою небогою 

Ольгою Косач (Кривинюк). Див.: Листи Михайла Петровича Драгоманова до Ольги (Олесі) Косач. Леся 
Українка: доля, культура, епоха: зб. статей і матеріалів. Вип. 2. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
2012. С. 5–16. 
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не менш важливим складником, було й морально-етичне, світоглядне 

становлення, що позначилося виробленням принципово нових в 

українських умовах моделей світоосягнення та саморозуміння, ставлення 

до народу, нації й себе самого як її ініціативної одиниці, зрештою культури 

міжособистісних взаємин. 

Широта охоплення й сприйняття життя у поєднанні з молодечим 

запалом і певністю власних можливостей стали чи не основою філософії та 

психології модерної української людини, що, кажучи пафосно, 

народжувалася у тім часі. «Яка бадьорість, яка віра в сили й прийдешнє 

України, – писатиме згодом Л. Старицька-Черняхівська. – Здавалося, нам 

треба було тільки знайти точку опору – щоб перевернути землю. Що було 

проти нас? – Все [...] А ми йшли повні віри й надії... Що ж було за нас?.. 

Молодість, завзяття, енергія і віра в те, що та справа, до якої ми беремося ще 

такими невправними руками, є справою всього занедбаного поневоленого 

українського народу» [3, с. 792–793].  

Хоча насправді – парадоксальна, під будь-яким оглядом, ситуація: 

відчуття огрому поставлених завдань («неораного перелогу», за 

народницькою риторикою) в усій неспівмірності, мізерності можливостей і 

засобів для їх виконання. Нерідко навіть невеликі, реально-практичні 

заходи оберталися нічим. Так, скажімо, тільки у намірах і залишилася ідея 

редагування наддніпрянською молоддю галицького дитячого часопису 

«Дзвінок». Праця «Літературного бюро», спеціально організованого для 

цього в Києві, виявилося марною, а кілька фахово укладених чисел журналу – 

нікому не потрібними. Як не без жалю іронізувала одна з ініціаторок 

проєкту Леся Українка, уся та велика справа «розійшлася, мов заячий жир». 

Енергійна, цілеспрямована натура молодого українця вимагала реальних 

справ і рішучих кроків. Однак заблокований чи не в кожному з політико й 

громадсько значущих вимірів простір самовияву майже не залишав 

альтернативи. Єдино приступною, та й то далеко не у всьому, залишалася 

сфера культури. Саме через неї не лише покоління батьків, а й дітей у 

«глуху» добу останньої чверті ХІХ ст. вишукувало можливостей для 

відновлення національного духу, національної ідеї. Окрім просвітницько-

гуманітарної місії, культура для багатьох серйозно налаштованих людей 

того часу видавалася ще й потужним засобом радикалізації суспільних 

настроїв. Дехто з сучасників, особливо молодших, відверто говорив про 

революційну скерованість такої праці, зокрема розуміння її як першої, 

підготовчої фази майбутніх епохальних зрушень.  

Усвідомлення й самоусвідомлення культури, як відомо, переважно 

відбувається шляхом аналогій, зіставлень, порівнянь. Особливої ваги за 

такого підходу набирає поняття традиції – розуміння її значущості, а отже, 
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впливу і неперервності. У намаганні окреслити координати свого духовно-

буттєвого простору кожна нова епоха неминуче апелюватиме до часу вже 

завершеного й досвіду більш або менш (але ніколи повністю) засвоєного. 

В українських умовах процес реактуалізації й адаптації пережитого і 

осягнутого попередниками неодмінно супроводжується різного роду 

труднощами. І справа не тільки у т. зв. об’єктивних чинниках, що серед них і 

завжди несприятливі політичні реалії, ідейна (ідеологічна) кон’юнктура, 

брак кадрів і / чи ентузіазму, зрештою, банальна відсутність доступу до 

матеріалів та джерел або їхня втрата, загубленість.  

Нав’язуючись до останнього поняття і водночас до праці, чи то більше 

концепту, філософа М. Шлемкевича «загублена українська людина» можемо 

вийти і на причини суб’єктивного, внутрішнього порядку. І тут, з-поміж 

іншого, доведеться констатувати втрату не лише відзначеного 

матеріального, але насамперед духовного, світоглядного зв’язку з нашим 

«усім і найголовнішим» – сферою національного етосу й генерованою, 

витвореною ним на зламі ХІХ–ХХ століть модерною ідентичністю.  

Явища, котрі визначали західноєвропейську політичну, культурну, 

етичну свідомість того часу, зрушили, спочатку майже непомітно, а далі все 

виразніше й потужніше, схожі процеси на сході континенту. В позбавлених 

державності країнах, де еліти переважно асимільовано, а народ загнано у 

межі безликої «общности», починалось усе в царині мистецтва та 

гуманітарних наук. І то вкрай невеликими силами. Поширеними і, як 

показав час, оптимальними формами самоорганізації виявилися родинно-

товариські нелегальні й напівлегальні «громади» свідомої інтелігенції. 

Осередками національного руху, в силу більших можливостей – 

матеріальних, мобілізаційних, організаційних, – ставали великі дворянські 

сімейства, де самопосвята Вітчизні сприймалася не так абсолютною 

чеснотою, подвигом, як незмінним обов’язком, що передається з покоління 

в покоління, честю, котрою вшановано за правом народження. 

Діти, які виростали в таких умовах, ставали у поміч, а згодом і на місце 

батьків, продовжуючи і примножуючи їхні здобутки. Найвідоміші й 

найдавніші наддніпрянські родини Драгоманових-Косачів та Старицьких-

Лисенків майже пів століття перебували в центрі епохальних для України 

подій, без перебільшення, визначаючи, скеровуючи їх. Збігом обставин, 

волею долі а чи Божим промислом, та саме у поколінні порубіжжя 

найбільш повно й одночасно виявилися генетичні потенції роду. Сини і 

доньки М. Драгоманова, Олени Пчілки, П. Косача, М. Старицького, 

М. Лисенка ставали митцями, науковцями, перекладачами, медиками, 

політиками, громадськими діячами, кооператорами – людьми, котрих 

найбільше потребувала країна, що тільки прокидалася з віковічного сну. 
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І всі вони без вагань обернули власне життя у служіння й обов’язок, до 

якого кликала кров і свідомо змагали розум та серце. Спільнота, «щопта 

вибраних і гнаних», що, як і їхні батьки, самохіть прийняла на себе чин 

лицарства, готовності змагатися хоч і з усім світом, аби довести свою в 

ньому присутність і значимість. Невипадково однією з центральних 

художніх метафор (і навіть більше, ніж художніх, і більше, ніж метафор) 

стане у них ідея, ба навіть культ лицарства – боротьби, честі, 

жертовності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. В українському fin 

de siѐcle, як, власне, чи не в усьому українському в мистецтві, необхідному й 

поступальному не завжди знаходилося місце. Тому й бачиться проблема 

«батьків» та «дітей» у цій складній, переломній епосі в подвійному вимірі. 

Так, старша генерація виховувала (цей термін уживаємо й у сенсі родинних 

зв’язків) та скеровувала своїх наступників на буття в національному 

соціокультурному просторі. Тут юнацтво справді мало гідний приклад для 

наслідування: життя на межі можливостей, ненастанна боротьба з 

несправедливістю, самопосвята, саможертовність тощо. Та водночас молоді 

завжди прагнуть іти далі, необхідною умовою чого є свідоме позбавлення 

опіки й наставництва, якими б дружніми або, навпаки, настирливими ті не 

видавалися. Особливо актуально це у мистецтві, що й підтверджує історія 

вітчизняної літератури порубіжжя. Когорта талановитих і відважних 

спромоглася на спротив, котрий можна назвати й тихим бунтом. Тим 

бунтом, слід додати, за яким дехто зі старших таки зумів розгледіти своє 

безпосереднє і найпевніше продовження. 

Умови, в яких молодим доводилося розпочинати власну діяльність, 

важко назвати навіть нейтральними, не те що сприятливими. І торований 

батьками шлях виявився не менш тернистим для дітей. У багатьох своїх 

починаннях вони змушені простувати за попередниками, хоча усе 

виразнішим робилося усвідомлення завершеності минулого етапу. 

Щоправда, дехто, як-от Л. Старицька-Черняхівська, цілком щиро й свідомо 

намагався урівноважити, затерти цей поколіннєвий «бар’єр», послідовно 

доводячи монолітність – ідейно-політичну, культурну – національного руху 

в його генераційному представленні.  

Однак пропонована вікова й світоглядна уніфікація затирає вельми важливі 

нюанси. Так, скажімо, для покоління батьків найважливішим здавалося 

відстояти національну самобутність, окремішність своєї культури, 

можливостей і аргументів для чого шукалося насамперед у стихії народного 

життя. А головними чеснотами оборонця «рідної корогви», себто культурного 

діяча, ставала вірність ідеалам упокореної Батьківщини (уособлених завітами 

предків) та відпірність чужорідним впливам. Під останніми, зазвичай, 
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розумілися не тільки тиск і поваб метрополії, але й загалом інонаціональне, 

у тім числі західноєвропейське, середовище, зневажливо й не без остраху 

пойменоване «космополітизмом». Його еквівалентом у царині суспільно-

громадських рухів бачився соціалізм, а в мистецтві – модернізм. У цьому 

напрямку й варто продовжити наукові пошуки. 
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Розглядається громадська діяльність і творчість Лесі Українки, її ідеї про національну 

освіту й виховання в контексті тогочасного українського суспільства та сучасної освіти, 

зокрема, використання рідної мови для збереження і розвитку нації; вагомість 

українознавчого компонента в освіті й вихованні; поєднання у змісті освіти національного 

та загальнолюдського.  
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Яскравою сторінкою в історії вітчизняної педагогіки є погляди Лесі 

Українки на освіту й виховання.  

У домашніх умовах вона отримала ґрунтовну освіту, володіла десятьма 

мовами, глибоко знала історію, світову літературу, філософію, 

захоплювалася музикою, живописом. Мудрим і доброзичливим 

дороговказом, поводирем для неї, як і для її сестер і братів, була мати – 

Олена Пчілка. Майже п’ятдесят літ вона трудилася на ниві української 

культури і літератури. «В дітей мені хотілося перелити свою душу й 

думки, – і з певністю можу сказати, що мені це вдалося. Не знаю, чи стали б 

Леся й Михайло українськими літераторами, коли б не я? Може б стали, 
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але хутчій, що ні…» – писала Олена Пчілка в листі до Омеляна 

Огоновського [3]. 

Леся Українка чутливо ставилася до соціально-педагогічних і культурно-

освітніх проблем, що хвилювали тогочасну прогресивну громадськість. 

І хоча вона не залишила розгорнутого систематизованого викладу своїх 

педагогічних поглядів, однак у багатьох віршованих творах, 

публіцистичних статтях, у листах, щоденниках зосереджено чимало цінних 

ідей. У різний час вони розглядалися Л. Артемовою, О. Березюк, 

М. Гриньовою, В. Смалем, В. Струманським, Н. Шевченко, І. Шиманською та 

ін., проте системного узагальнення з позицій українського сьогодення вони 

ще не знайшли, зокрема, стосовно проблем національної школи і 

виховання. 

Основою педагогічних поглядів Лесі Українки були ідеї народної 

педагогіки про працю як основу життя, гуманне ставлення до дитини, 

використання рідної мови. 

Поетеса відвідувала школи у волинських селах, спостерігала, в якому 

жалюгідному стані вони перебували. Про одну з них – села Піддубці – вона 

написала нарис «Волинські образки (Школа)», опублікований у журналі 

«Народ» за 1895 рік. Школа розміщувалась у маленькій хатинці, навпроти 

якої завжди стояла велика калюжа. У хаті, розділеній тонкими 

перегородками, містилося житло вчительки, класна кімната, «зборня» для 

селян і приміщення для ув’язнень. Елементарних умов для навчання не було.  

Леся Українка критикує збіднений зміст початкової освіти, описує 

відсталість церковнопарафіяльних шкіл, ненависну систему муштри й 

зубріння, показує злиденне життя народних учителів. Саме їм вона 

відводила важливу роль у суспільстві. «Якщо вчитель ... добрий, освічений, 

то й учні знають те, що потрібно знати...», – зазначала Лариса Петрівна. 

А в листі учительці А. С. Макаровій, з якою активно листувалась, вона 

писала: «…уже одне те, що в школі людина не лиха, не черства педантка і 

притім чесна, – єсть уже велика користь для дітей» [5]. 

Ідеал учителя Леся Українка втілила в образі героя-патріота Антея 

(«Оргія»). Антей-Співець, звертаючись до свого учня Хілона, проголошує 

ідею неперервної освіти: 

…покінчивши різні школи, 

учися ще, знаходь собі науку 

в книжках, і в людях, і по цілім світі, 

але ніколи не кажи до себе: 

«Я вже скінчив науку»... 

Леся Українка використовувала у спілкуванні з дітьми елементи 

педагогіки співробітництва. Зокрема, коли навчала читати, писати і грати 
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на піаніно Ганну Поліщук і Федора Іллюха з села Колодяжного. 

А перебуваючи в Єгипті, навчала грамоти двох арабських хлопчиків. За цією 

роботою бачив її історик Дмитро Яворницький. «Арабчата, – пише він, – 

були надзвичайно вродливі, розумні й симпатичні: вони легко засвоювали 

знання, яке так щедро, з любов’ю віддавала їм наша поетеса» [4, с. 41].  

Леся Українка там навчала й українських підлітків Дмитра та Миколу 

Охріменків. У спогадах Миколи Охріменка є рідкісне свідчення про Лесю 

Українку та її вихованця, яке характеризує стиль їхніх взаємин. Якось Лариса 

Петрівна побачила свого учня в глухому кутку саду: зі сльозами на очах він 

читав якийсь трагічний епізод у книзі Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома». 

Поява вчительки була несподіваною, й хлопчик, збентежений, закрив обличчя. 

Лариса Петрівна промовила: «Не соромся, Коля, хоч мені цілком зрозуміла 

твоя ніяковість і стурбованість, адже мужчині плач не до лиця. І недобре, коли 

це бачать жінки, особливо молоді дівчата. Але я не така вже молода, – це 

перше, а друге – я твоя вихователька і друг твоєї матері. Та є ще й третє: я сама 

в дитинстві плакала над тяжкою долею Тома і його друзів, і мені приємно, 

коли люди співчувають цим знедоленим героям роману» [2, с. 350]. 

Леся Українка з болем писала про тодішні шкільні підручники, які не 

живили розум дітей, не сприяли розвитку їх творчих сил, а обмежували їх 

розумово-пізнавальну діяльність. 3 цього приводу у листі до 

М. Драгоманова вона писала: «Якби я могла, то я б віником вимела усе то 

“героїчне” сміття на смітник, там би йому лежати, а не людям голову 

туманити».      Я про сі речі не можу спокійно говорити, бо мене болить, коли 

я про се згадую, я занадто близько бачу, як людей в тім’я б’ють героїчними 

книгами і як мало людей, що б’ються проти сього. Погибель і нещастя наше 

сей героїчний напрямок в ділі народної просвіти» [5]. 

Перебуваючи в Колодяжному, Леся Українка написала підручник 

«Стародавня історія східних народів». У ньому авторка ніби розмовляє з 

читачем, роз’яснює йому висловлені думки, намагається найбільш 

дохідливо висвітлити історичні факти і процеси. Такі роз’яснення, 

міркування й оцінки будять думку читача, спонукають його до зіставлень і 

висновків, допомагають збагнути логіку історії [7].  

Надзвичайно багато зусиль віддавала Леся Українка боротьбі проти 

адміністративних утисків української мови. З її ініціативи було надіслано 

міністрові народної освіти записку «Нужды украинской школы», в якій 

ішлося про необхідність запровадження в народних школах навчання 

українською мовою.  

У процесі викладання української літератури важливими для вчителя-

словесника є думки Лесі Українки про значення біографії митця для 

розуміння його творів. Так, у листі до О. Маковея поетеса розмірковує: 

...
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«А як Ви думаєте, чи завжди можна на підставі біографії провірити, чи 

вірш написаний щиро, а чи ні? Я от думаю, що не завжди. Бо часто 

ліричний вірш залежить від настрою, а чим же провірити, чи був у автора 

певний настрій, чи ні?» [5, с. 49]. А в листі до І. Франка зізнається: 

«Я шукаю завжди у творах поета не автобіографії (надто, коли він не хоче 

мені її дати), а такого чогось, що не одного його обходило б» [5, с. 223]. 

Отже, Леся Українка застерігає від ототожнення автора художнього твору 

з ліричним героєм, що пізніше знайшло підтвердження у дослідженнях 

багатьох літературознавців. 

Велику увагу приділяла Леся Українка вихованню дітей дошкільного 

віку. Адже вона писала високохудожні твори для дітей і про дітей, які 

увійшли до скарбниці української дитячої літератури. Так, у поезії 

«Вишеньки» поетеса показує, як нерозсудливих дітей вчить сама природа, 

яка вимагає витримки й терпіння. У діалозі між матір’ю і сином у поезії 

«Мамо, іде вже зима» з’ясовується, як житимуть тварини в холодну зиму. 

Зразком дітям служить оптимізм маленької пташки, яка не боїться холоду, 

негоди. Головний герой казки «Біда навчить» – легковажний, безтурботний 

Горобчик, якому Крук дає пораду: «Розум, молодче, по дорозі не валяється, 

не так-то легко знайти!.. поки біди не знатимеш, то розуму не матимеш. 

От тобі моя наука...» [5]. На прикладі поневірянь нерозсудливого Горобчика 

діти вчаться дослухатися порад старших.  

Леся Українка звертала особливу увагу на необхідність навчати дорослих 

і дітей самостійного читання: «Читати самостійно чогось поважнішого наші 

люди не дуже-то люблять; бо взагалі страх мало звикли до самостійного 

читання…», – писала вона [8]. 

Важливим при цьому є розуміння прочитаного, його змісту, логіки, думки. 

Адже розумові здібності дітей закладені в генетичному коді нації. З цього 

приводу Леся Українка з болем писала: «Я думаю, що наші люди від природи 

дуже розумні, бо їх навіть волинські школи не можуть дурнями зробити, а для 

сього немало витрачається зусиль» [5]. 

Зважаючи на брак літератури для дитячого читання, Леся Українка 

добирає і редагує твори для журналу «Дзвінок»: «...діти повинні одержувати 

високохудожні твори на сучасні й історичні теми, які б сприяли 

формуванню їхніх моральних понять, громадянських почуттів, естетичних 

смаків», – писала вона [5].  

Відгукнувшись на пропозицію Софії Русової написати казку на тему 

народних казок, поетеса хотіла знати, «для якого віку хоче п. Русова видати 

казку, коли для більшого, то “Яйце-райце” годиться, а коли для меншого, – 

тоді підійшла б тема про “Дідову дочку і бабину дочку” [1, с. 53–54]. 
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Це засвідчує про вимогу Лесі Українки щодо урахування вікових 

особливостей при написанні дитячих творів. 

Легендарна поетеса вважала, що високоякісна дитяча книга – це 

складний синтез мистецтва слова та графіки, які, взаємодіючи, 

допомагають дитині легше і глибше осягнути художній образ. Ілюстрацію 

вона розуміла не інакше як доповнення до задуму, думок автора. Тому між 

письменником і художником-ілюстратором має бути тісний контакт. 

У листі до сестри Ольги Леся Українка пише: «Тільки я прошу не пускати до 

друку ілюстрації, не показавши мені (йдеться про задум проілюструвати 

твір за мотивами народної казки «Яйце-райце». – П. К., А. Х.). Найкраще було 

б, якби я могла з самого початку сама списатись або на словах порадитись з 

ілюстратором, щоб наша робота була якомога в одному стилі і справді одна 

одну доповняла» [5, с. 240]. 

З метою поширення освіти серед дорослих Леся Українка склала каталог, 

в якому особливе місце відводилось популярним брошурам. У них правдиво 

висвітлено вітчизняну і світову історію, подано істинні уявлення про 

найважливіші суспільні проблеми. 

Громадська діяльність і творчість Лесі Українки слугували втіленням 

низки ідей, вагомих для тогочасного українського суспільства і значущих 

для сучасної освіти: використання рідної мови для збереження і розвитку 

нації; вагомість українознавчого компонента в освіті й вихованні; 

поєднання у змісті освіти національного та загальнолюдського.  

Життєвий шлях Лесі Українки та її творчий спадок може розглядатися в 

сучасній педагогіці як ще недостатньо вивчене й узгоджене з викликами 

сучасності джерело творчих ідей про національну освіту й виховання. 
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керівник дитячої фольклорної студії «Жайворонки» м. Луцька 

 

РОЛЬ ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ  

В СІМЕЙНОМУ ВИХОВАННІ РОДИНИ КОСАЧІВ5 

 
Розглядається питання використання українського дитячого музичного фольклору, 

зокрема творчої спадщини та досвіду Олени Пчілки, в естетичному вихованні дітей. 

Ключові слова: український дитячий фольклор, естетичне виховання дітей, духовні 

цінності. 

Tsikhotska-Pidhaina T. A. The Role of Children’s Folklore in the Kosaches’ Family 

Education. 

The article deals with the using of Ukrainian children’s musical folklore, in particular the 

creative heritage and experience of Olena Pchilka, in the aesthetic education of children. 

Key words: Ukrainian children’s folklore, aesthetic education of children, spiritual values. 

 

Постановка питання. Український дитячий музичний фольклор – 

найцікавіший, доступний, багатофункціональний матеріал для виховання, 

сутність якого полягає в наданні перших відомостей про навколишнє 

середовище, передачі суспільних моральних цінностей і культури свого 

народу через прості форми. За природою дитячий фольклор є скерованим 

на вдосконалення потреб у спілкуванні з батьками, ровесниками, іншими 

людьми, а також на самозаглиблення, саморозвиток та виховання 

практичного життєвого досвіду. 

Народна творчість – це основа основ виховання дітей, універсальна 

педагогічна система, в якій тисячоліття народного досвіду вже відібрали 

найбільш природні й необхідні форми розвитку мови, музичних здібностей, 

логічного й образного мислення, трудових навичок, естетичних та 

моральних ідеалів. І вони не просто відібрані як сума методичних прийомів, 

вони ніби вплетені в художню форму. 

Фольклор – це художня педагогіка. Це саме та система естетичного 

виховання дітей за допомогою літератури й мистецтва (слова, музики, 

танцю), яку лише намагаються розробити деякі експериментальні студії та 

школи мистецтв і яка часом здається елітарною, недоступною для всіх.  

Українська національна культура формувалася протягом тисячоліть, і 

міцна вона, сильна, незламна насамперед глибоким корінням. Від покоління 

до покоління, від епохи до епохи у духовній скарбниці нашого народу 

акумулювались і передавалися безцінні зразки людської думки, моральних 

                                                           
5
 Передрук: Педагогічний пошук. 2020. № 3 (107). С. 49–50. 
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відносин, звичаї та норми повсякденного спілкування. І хоча справедливо 

стверджують, що «нове життя нового прагне слова», нового осмислення, не 

слід забувати все те добре, що передавалось із минулого. 

Виклад основного матеріалу. Усе це як ніхто добре розуміла, 

пропагувала і втілювала в життя, безпосередньо у своїй родині Олена 

Пчілка. Своїм громадянським обов’язком вважала просвітницько-виховну 

роботу. Багато енергії й таланту віддала справі виховання й освіти 

українських дітей, «щоб не виростали вони перевертнями, щоб звикали 

шанувать своє рідне». Її власна творчість повторює народні мотиви й 

відбивається у творах, показуючи і виховуючи в дітях доброту, порядність, 

чесність, благородство, любов до життя, милосердя, патріотизм. Базуючи 

свою творчість на автентиці, Олена Пчілка відкривала дітям прадавні 

скарби українського народу, його дух та ідеологію. 

Незадоволені існуючою системою педагогіки та шкільної освіти, 

насамперед відірваністю її від національного та народного коріння, 

подружжя Косачів виховувало і навчало своїх дітей самотужки. Ольга 

Петрівна багато зробила для розвитку їхніх здібностей, дала їм різнобічне 

знання: вчила музики, малювання, мов, історії, заохочувала до літератури. 

«Діти – се наш дорогий скарб, се наша надія, се – молода Україна», – 

неодноразово повторювала вона. 

У 1917 році письменниця запропонувала створити при товаристві 

«Просвіта» комісію, яка б дбала про дітей, бо «чи дитина виросте 

приятелем, чи ворогом України, се багато залежить від виховання». 

Письменниця знала, що духовні цінності здатна нести тільки міцна, 

загартована індивідуальність. Вона була твердо переконана, що народна 

творчість і рідна природа – незамінне середовище для формування дитини. 

Свій педагогічний талант Олена Пчілка випробувала на своїх дітях. Вона 

виховала доньку, що здобула світової слави, – геніальну поетесу, етнографа, 

фольклориста Лесю Українку. 

У родині Косачів часто організовувались дитячі театральні постановки. 

Ольга Петрівна надавала їм вагоме значення, усвідомлювала їх 

педагогічний вплив на формування майбутньої особистості, адже саме в грі 

дитина проявляє свої здібності. Більшість дитячих п’єс Олени Пчілки, 

створених у 1917–1920-х рр., інсценізовано в аматорських гуртках Гадяча і 

Могилева-Подільського. Серед п’єс є й написані на народних традиціях, 

наприклад, «Скарб (Вечір на Івана Купала)». 

«Годі, діточки, вам спать!» – найповніше видання дитячих творів Олени 

Пчілки в ХХ столітті. Збірка розрахована на дітей дошкільного й молодшого 

шкільного віку і представлена різноманітними жанрами: поезії, байки, 

казки, оповідання, дитячі пісеньки, сміховинки, ігри, загадки, прислів’я. 



 

 
27 

 

Матеріали V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань 

Поезії про весну мають чітко вираженні фольклорні ознаки й 

наближаються до народних веснянок і загадок. Так, у вірші «Весняні квіти» 

авторка органічно поєднала слово, рух і мелодію.  

Другий розділ збірки склали фольклорні записи Олени Пчілки: дитячі 

пісеньки, казки, сміховинки, ігри, загадки, прислів’я Волині, Полтавщини і 

Київщини. Письменниця наводить правила гри в піжмурки, тому що діти, 

«забавляючись, розуму навчаються». Перед читачем постають спотиканки 

(скоромовки), завдяки яким діти, швидко вимовляючи слова, розвивають 

свою мову та кмітливість.  

Виховані народними творами давнішого, «непопсованого» зразка, майже 

всі Косачівські діти стали етнографами та фольклористами. 

Олена Пчілка залишила глибокий слід і відігравала надзвичайно велику 

роль у розвитку національного виховання. Своїми творами для дітей вона 

заповідала дітям України ідеали – патріота, гуманіста, творця. Ольга 

Петрівна показувала всім нам, як треба «шанувати своє рідне», «зливатися з 

своїм рідним», «добре знати свою народну мову, пісню». 

Значний внесок письменниці і в розвиток дитячої драматургії. 

Свій педагогічний талант Олена Пчілка випробовувала на своїх дітях, і, як 

бачимо, вдало. Вона на все життя прищепила їм любов до рідної мови, 

народних традицій, української культури. В «Автобіографії», яку надіслала в 

1882 році з Колодяжного професорові Львівського університету Омелянові 

Огоновському, зазначала: «Власне, я, “наважила” і завжди окружала дітей 

такими обставинами, щоб українська мова була найближчою, щоб вони 

змалку ознавали її якнайбільше. Життя зо мною та посеред волинського 

люду сприяло тому». Вона виховала в національному дусі не тільки своїх 

дітей, а й тисячі молодих людей кількох поколінь. 

Виходячи із власного досвіду виховання, Олена Пчілка втілювала у своїх 

творах «глибинні знання дитячої психології, ґрунтуючись на осяяних 

чіткою пам’яттю спостереженнях з власного дитинства». 

Незважаючи на поважний вік, широкі громадські інтереси, яким 

віддавала багато часу, вона приділяла час і внукам. Скільки казок, народних 

переказів, власних творів, оповідань із природознавства, різних сміховинок, 

прибадашок, віршів, пригод оповідала вона їм!  

Олена Пчілка кохалася в українському фольклорі, тож у житті її родини 

все було насичене ним. Це милування піснею, орнаментами, виробами, 

звичаями та іншим перейшло від матері до дітей. 

Леся Українка вважала народ творцем історії, матеріальних і духовних 

цінностей. У фольклорі ж, зокрема ліричних піснях, на її думку, «можна 

побачити вдачу народу», в казках – відображення народних мрій і 

сподівань. 
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Висновки. Отже, український фольклор у різноманітті його жанрів 

увіходив у свідомість і пам’ять Лесі Українки з раннього дитинства – спершу 

як цілий комплекс безпосередніх важливих вражень, що народжували 

згодом літературні асоціації, пізніше – як потенційно багатий матеріал для 

оригінального художнього осмислення. 

Можна стверджувати, що з покоління в покоління всі члени родин 

Драгоманових, Косачів жили зі свідомим шануванням народної пісні, 

українських традицій як основних важелів формування достойної 

особистості. 
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особливості людини і визначається тим, що вона знає, цінує, що і як 

створює, з ким і як спілкується, якими є її потреби, і як вона їх 

задовольняє» [5, с. 27]. Особистість характеризують системні зв’язки між її 

властивостями [9, с. 31], індивідуальна «переробка зовнішніх впливів» [1, с. 15]. 

Розвиток особистості обумовлює «комплекс актуальних форм діяльності і 

спілкування» [8, с. 394].  

Формування особистості – складний процес, який розпочинається з 

дитячого віку і в якому велику роль відіграють дитячі враження, оточення, 

події, середовище, інтереси тощо [2, с. 34–35]. Загальноприйнятою є думка 

про те, що дитячі враження більше, ніж інші, впливають на виникнення тих 

чи інших прагнень, бажань, потреб, розвиток мотивацій, утворення 

ціннісної системи особи тощо.  

На особливу увагу заслуговує вивчення періоду дитинства у тих великих і 

видатних особистостей, які увійшли до пантеону національної культури. 

Адже поряд з індивідуальними властивостями в них можна простежити й ті 

ознаки і риси, які, з одного боку, допоможуть привідкрити секрети 

ментального коду нації, з іншого – сприяти розумінню й усвідомленню 

феномену геніальності. З цих міркувань формування Лесі Українки в дитячі 

та юнацькі роки, особливо вплив музики, вбачаємо дуже важливим 

аспектом роботи науковців Волинського краю. 

Огляд літератури. Існує чимало наукових праць та джерел, зробивши 

огляд яких, можна дізнатися про вплив музики на формування особистості 

Лесі Українки. Наприклад, у статті У. Стецюк «Фольклорно-етнографічні 

інтереси Лесі Українки» [11] розкрито особливості процесу збирання нею 

народних пісень та подальшого використання у творах. У праці Т. Данилюк-

Терещук «Народні пісні до танцю в записах Лесі Українки» [3] висвітлено 

збирання Лесею вже окремого жанру суто танцювальних пісень. У праці 

П. Павлюченко та Н. Цюпи «Вплив народнопісенної творчості на 

формування мистецького світогляду Лесі Українки» [7] розглянуто 

паралелі між збирацькою роботою й авторською творчістю. У статті 

Л. Семенюк «Фольклоризм творчості Лесі Українки: теоретичний аспект» [10] 

вказані взаємозв’язки показано на рівні лексичних, синтаксичних, 

семантичних особливостей поезії геніальної волинянки; у статті М. Наєнка 

«Музика як модус поетичної еволюції Лесі Українки» [6] осмислено 

своєрідність музичної образності її поезій. Проте в жодній з них не 

сфокусовано увагу на впливі музики на формування особистості поетеси. 

Виклад основного матеріалу. Дитинство Лесі Українки пройшло на 

Волині. Від народження до восьмирічного віку вона разом з батьками 

мешкала у Звягелі (з 1795 року Новоград-Волинський). Із цим містом були 

пов’язані її найбільш ранні естетичні враження. Вона зростала 
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без гувернерів, натомість жила в оточенні народного мистецтва казок, 

легенд, пісень, танків, народних звичаїв та обрядів, любила слухати пісні та 

вміла їх співати.  

Любов до народної пісні, ставлення до неї як до дуже цінної 

нематеріальної спадщини і зразка наукового дослідження Леся перейняла 

від найближчих своїх рідних матері, Ольги Косач, дядька Михайла 

Драгоманова, друга сім’ї Миколи Лисенка, Михайла Старицького та інших. 

Особливо корисним було спостереження за процесом запису народних 

пісень від гурту місцевих селян, які організовувала Ольга Косач спільно з 

Миколою Лисенком. Ольга Косач-Кривинюк, молодша сестра Лесі, 

зазначала, що серед перших прочитаних Лесею книжок були томи праць 

Павла Чубинського з казками та піснями.  

Невід’ємною складовою виховання Лесі була гра на фортепіано, 

відвідування концертів і театральних вистав, влаштування домашніх 

спектаклів з музикою. Першою вчителькою музики Лариси Косач була її 

тітка Олександра, а згодом вона навчалася у дружини Миколи Лисенка 

Ольги О’Коннор. Але у 12 років Лесі зробили операцію на руці, і її мрія бути 

піаністкою стала нездійсненною. Проте продовжувала грати для себе, 

переливаючи свою любов до інструмента в геніальні поетичні рядки. «Коли 

я смуток свій на струни клала, / З’являлась ціла зграя красних мрій, / 

Веселкою моя надія грала, / Далеко линув думок легкий рій. / Розстаємось 

надовго ми з тобою! / Зостанешся ти в самоті німій, / А я не матиму де 

дітися з журбою... / Прощай же, давній, любий друже мій!» (З елегії «До мого 

фортепіано») [12]. 

Наділена тонким відчуттям музикальності, Леся сама почала записувати 

не лише тексти, а й мелодії пісень. Цікаво, що для цього вона спочатку 

добирала мелодії на фортепіано, а потім фіксувала їх на нотному стані. 

Перші такі записи здійснено в с. Жабориці на Звягельщині, пізніші в Луцьку, 

куди Леся переїхала разом з батьками навесні 1879 р. (зокрема, баладу про 

бондарівну). 

Живучи з 1881 р. в с. Колодяжному Ковельського повіту, Леся вивчала 

народні пісні, легенди, перекази, вірування, які згодом відбилися в 

образному колі її власної творчості. Особливе враження на неї справили 

розповіді дядька Лева із с. Скулин Ковельського повіту «про всяку лісову, 

водяну, польову силу».  

Із кінця 80-х років Леся Українка почала цілеспрямовано займатись 

збиранням та вивченням народної творчості, зокрема, пісень. Вона зібрала 

два великі зошити – записи текстів з нотами, які передала М. Лисенку. 

Завдяки К. Квітці пізніше вони потрапили у Волинський краєзнавчий 

музей [4]. 
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Отже, про вплив музики на формування особистості Лесі Українки 

свідчать такі факти: 

1) її зростання в оточенні освічених, національно свідомих людей, які 

розуміли значення і цінність українського і, зокрема, волинського 

фольклору, практично займалися його збереженням збиранням, фіксацією, 

популяризацією (О. Косач, М. Драгоманов, М. Лисенко та інші); 

2) виховане бажання Лесі слухати народні пісні, вміння їх співати, 

підтверджені численними фактами (спостереженнями за їх записом, 

свідчення очевидців матері, сестри та інших, власні записи та нотації 

українського фольклору – рукопис з Волинського краєзнавчого музею); 

3)  читання наукової літератури (праці П. Чубинського), присвяченої 

дослідженню народних пісень; 

4) опанування гри на фортепіано та виховання смаку до музикування 

(відвідування концертів класичної музики, влаштування домашніх 

концертів і музичних спектаклів) як інший, академічний напрям 

захоплення Лесі музикою; 

5) вплив народної і класичної музики на образний зміст (сюжети, 

уведення пісенних текстів та інструментальних мелодій у твори), жанровий 

зміст (елегія та ін.), лексика (назви пісень, інструментів сопілка і под.), 

фонетичні та композиційні особливості поезії і драматичних творів Лесі 

Українки («Лісова пісня», «До мого фортепіано» тощо). 

Отож, зі сказаного випливає: 

1) поведінку Лесі дитячого та особливо юнацького віку визначало 

захопливе і шанобливе ставлення до українського фольклору, фортепіанної 

та – ширше – академічної, класичної (європейської) музичної культури; 

2) спілкування з музикою в її фольклорно-національному та класично-

європейському вимірах становило для Лесі потребу, яка вимагала її 

щоденного задоволення в різних доступних формах; 

3) «комплекс актуальних форм діяльності і спілкування» Лесі, 

пов’язаних з музикою, який зумовлював її розвиток як особистості, включав 

пізнавальну (читання про музику, спостереження за процесом запису 

пісень, слухання концертів, перегляд вистав) та практичну (спів пісень, гра 

на фортепіано) форми музикування; 

4) індивідуальна «переробка зовнішніх впливів» відбувалася в Лесі як у 

ранніх творчих спробах (вірш «Надія», наприклад, що містить ознаки 

стилізації народнопісенного вірша), так і в творах різних жанрів зрілого 

періоду творчості. 

Висновки. Вищевикладене доводить, що музика як вид мистецтва була 

важливим компонентом формування дитячих вражень Лесі Українки, 

впливала на виникнення її естетичних прагнень, бажань, потреб, розвиток 



 

32 

 

Освіта та виховання в родині Косачів 

мотиваційної системи, формування інтересів, утворення ціннісних основ 

особистості, співзвучних системі поглядів української інтелігенції кінця ХІХ 

початку ХХ століть.  

Цілком імовірне припущення про те, що музичні ідеї Лесі Українки, 

виразно національні за генезою, виконували роль не лише явних, відкритих 

елементів її художньо-світоглядної системи й творчості, але водночас 

прихованих знаків і символів, актуальних у європейській літературі 

модернізму, що потребують для їх прочитання широкої і різнобічної 

освіченості й ерудованості. Тож прочитання та інтерпретація їх власне 

музичних сенсів ще попереду.  
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА Й ОЛЕНА ПЧІЛКА В КОНТЕКСТІ  
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Постановка проблеми. Вітчизняна педагогіка багата на імена 

просвітителів, учених, письменників, які зробили вагомий внесок у 

розвиток і становлення цієї науки у світі та в нашій країні зокрема. Проте 

значна її частина несправедливо замовчувалася, фальсифікувалася, 

знищувалася. Також педагогічні концепції та діяльність деяких із них ще не 

достатньо вивчено, однак їх ідеї цінні для становлення національної 

свідомості, виховання життєвих цінностей та ідеалів. Тому є важливим 

повернення імен цих людей, які для духовного збагачення свого народу 

віддавали власні сили, здоров’я, а інколи й життя. До діячів, що збагатили 

українську освіту й культуру, належать сім’я Косачів. 

Виклад основного матеріалу. Вважається, що не було такої сфери 

гуманітарної науки і культури, де б не проявила себе як обдарована 

особистість Ольга Петрівна Драгоманова-Косач, більше відома під 

псевдонімом Олена Пчілка. Гуманізм, працелюбство, поєднання виховання і 

життя, врахування вікових та індивідуальних особливостей, повага до 

дитини разом із вимогливістю до неї – все це знайшло відображення в її 

житті та діяльності. 

О. П. Косач вважала, що матері належить центральна роль у житті 

дитини, тому треба так впливати на душу і розум своїх дітей, щоб закладати 
                                                           
7
 Передрук: Педагогічний пошук. 2020. № 3 (107). С. 63–66. 
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народно-національне підґрунтя їхньої освіти, виховувати в 

демократичному дусі, в пошані та любові до свого краю, його історії, 

традицій, звичаїв, культури. Такою була О. Косач і як матір. Її не 

влаштовував тогочасний стан української освіти, і вона сама виховувала 

дітей, прищеплювала їм основні моральні цінності, давала теоретичні 

знання.  

Ольга Петрівна намагалася виховувати справедливо, не вдаючись до 

покарань, і, мабуть, цим також сприяла укоріненню в їх душах кодексу 

демократизму. Олена Пчілка була ворогом муштрування дітей, 

надуживання дорослих примусом, наказом у стосунках з ними. Уміла 

сполучати у взаєминах із членами своєї родини ніжність, жартівливість і 

пестощі з неухильним виконанням обов’язків. І тому, коли вчила своїх дітей 

чогось, то ставила високі вимоги, водночас за дитячі пустощі й невеличкі 

провини не карала. Ольга Петрівна організувала домашній український 

драматичний і ляльковий театри, виконувати ролі у якому запрошувалися 

діти з інших родин, а також селянські діти. 

Розглядаючи працю як органічну необхідність життєдіяльності сім’ї, як 

святий обов’язок дітей, Олена Пчілка постійно привчала їх до трудової 

діяльності. Діти працювали в саду, на городі, порядкували біля квітників, 

змалку шили і вишивали. Праця поєднувалася з грою і творчістю. Вчилися 

розуміти, що в праці вони збагачуються, розвиваються, утверджуються, 

мають неабияку можливість отримати й естетичну насолоду. В дітей 

вписувалось у свідомість, що навчання – це щоденна наполеглива праця. 

Не менш важливою діячка вважала роль природи в житті людини. Діти в 

сім’ї Косачів були привчені до неї змалку як до невід’ємної частини 

людського буття. 

Важливою складовою в освітніх переконаннях Олени Пчілки є 

патріотична спрямованість. Починалося все з мови як надзвичайно 

важливого елемента навчального процесу. Підтвердженням цього є її 

перебування у складі делегації до прем’єр-міністра Вітте у справі 

скасування заборон на українську мову. У 1880-х рр. Олена Пчілка разом зі 

М. Старицьким, М. Комаровим та іншими діячами культури працювала над 

укладанням українсько-російського та російсько-українського словників. 

О. Косач справді продовжила й увічнила себе у своїх дітях. Однак її 

педагогічні заслуги не вичерпуються закладанням основ української школи 

родинного виховання. Успішно здійснивши великої ваги експеримент на 

власних дітях, вона вийшла зі своїми ідеями виховання поміж люди. 

Педагогічною діяльністю Олена Пчілка займалася наполегливо і 

серйозно, бо вважала цю працю патріотичним обов’язком. У той час, коли 

все прогресивне українство бачило шлях до щасливого майбутнього лише 
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через зміну зовнішніх обставин, вона вважала, що передусім слід 

самоудосконалитися, зміцніти духом, пройнятися національною ідеєю і 

пронести її крізь життя. 

Педагогічні здібності Олени Петрівни особливо розкрилися в редагуванні 

дитячого журналу «Молода Україна». Це був на той час перший і єдиний на 

Наддніпрянщині часопис для дітей українською мовою. Тому його роль у 

патріотичному вихованні молодого покоління була дуже великою. 

Яскравим прикладом педагогічних талантів Олени Пчілки є літературна 

діяльність. Тематика її творів, жанрове розмаїття, розуміння дитячої 

психології утверджені на засадах, яких потребувала Україна, пройняті 

творчим патріотизмом, зверненням до історичних тем нації. 

Її поетичні твори, написані для дітей, сповнені радістю, оптимізмом, 

любов’ю до життя, навчають добра. Ліричний світ цих поезій надзвичайно 

образний, із відчутними народнопоетичними мотивами. Майже у всіх 

віршах Олена Пчілка так чи інакше зображає природу завжди з любов’ю, 

яскравими, соковитими барвами. Багато віршів присвячені порам року, і в 

цих творах будь-який час вважається по-своєму гарним. 

Інша, досить значна за обсягом група творів Олени Пчілки для дітей 

присвячена спілкуванню людини з тваринами, що розглядається в різних 

аспектах. Це і дружба між ними, і турбота про «братів менших», і 

зображення особливих повадок тварин, іноді у порівнянні з поведінкою чи 

характером дитини. 

Споглядання природи рідного краю народжує в дітях перші патріотичні 

почуття, адже те гарне, що вони бачать навколо або про що читають у 

поезіях Олени Пчілки, – і є їхня Батьківщина. 

Скоромовки, які Олена Пчілка вмістила у збірник своїх творів для 

дитячого читання, виробляють правильну вимову, вчать бути уважними. 

Розвитку логічного мислення у дітей, спостереженню над словами в мові 

сприяли шаради, складені письменницею. Не затьмарювати живої, 

безоглядної дитячої віри в дивосвіт, відкривати фольклорні джерела, 

будити в ній творчі задатки, підштовхувати фантазію ось глибокий сенс 

педагогіки Олени Пчілки, який ми ще маємо осягнути. 

Лірика поетеси відзначається психологічно-особистісною орієнтацією з 

акцентом на морально-етичних аспектах. Переважають медитативні жанри, 

які показують внутрішній світ. Показовим для особистісно орієнтованої 

лірики Олени Пчілки є звернення до громадянсько-патріотичної 

проблематики у жанрі ліричної медитації, глибоке проникнення в 

душевний стан людини. Для її лірики характерне звертання до проблем 

мистецтва в громадянсько-патріотичній інтерпретації: утвердження 

активної громадянської позиції творчої особи, ролі мистецтва в культурі 
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народу. У поемах письменниці зображено історичні події України. 

Оповідання зосереджені на світоглядно-етичних питаннях добро, 

милосердя, цінність життя, на проблемах школи й освіти, розкривають 

типові суспільні явища.  

Отже, вклад Олени Пчілки в розвиток педагогічної думки України важко 

переоцінити. Педагогічні та просвітницькі погляди письменниці 

залишаються актуальними і сьогодні. 

Справжнім продовженням не лише роду Косачів, а й літературних і 

педагогічних ідей Олени Пчілки, стала її дочка Леся Українка. Вона також не 

погоджувалася з тогочасним станом освіти, вимогами до шкіл, учителів та 

учнів, що й окреслила в нарисі «Школа»: виступала проти злочинної 

політики царизму, спрямованої на обмеження бюджетних асигнувань для 

народних шкіл, на пригноблення вчителів та учнів. Засуджувала тогочасні 

умови праці вчителів, основне завдання яких було навчити читати і писати. 

Леся Українка була переконана, що читання повинно бути осмисленим, діти 

мають розуміти логіку, основну думку прочитаного, повинні мати бажання 

розвиватися, займатися самоосвітою. Треба всіляко заохочувати їх до 

читання різної літератури, спрямовувати художні смаки і пізнавальні 

інтереси учнівської молоді. Адже читання це не тільки шкільний предмет, 

але й засіб вивчення інших дисциплін, що викладаються в школі. 

Леся Українка вважала правильним інтелектуальний, творчий розвиток 

дітей, а вчительська місія – сприяти цьому.  

Водночас Лариса Петрівна в роботі з учнями рекомендувала 

дотримуватися педагогічного такту. Вона сама була завжди тактовною з 

дітьми і дорослими. Акцентувала увагу на тому, що справжній учитель 

повинен враховувати вікові особливості, підштовхувати до розвитку 

можливостей школярів. А для цього і сам має працювати над собою. 

Подібно до матері, свої ідеї виховання майбутніх поколінь вкладала у 

творчість. Її літературне слово наповнене мудрістю, зосередженням на 

людських цінностях: добрі, милосерді, щирості. 

Літературні твори Лесі Українки для дітей пронизані гуманізмом і 

художньою досконалістю. Це, зокрема: «На зеленому горбочку», «Літо 

краснеє минуло», «Мамо, іде вже зима», «Тішся, дитино, поки ще маленька», 

«Веснянка», «Дитячі гри, пісні й казки», «Народні пісні до танцю», прозові 

казки «Метелик», «Лілея», «Біда навчить». Сама ж поетеса постійно 

працювала над своїм розвитком і спрямовувала свою діяльність на 

підвищення культурного та освітнього рівня народу.  

Практичним наслідком цієї роботи стало укладання збірників «Дитячі 

ігри, пісні й казки з Ковельщини, Лущини та Звягельщини на Волині» (1903 р.), 

«Народні мелодії з голосу Лесі Українки» (виданий її чоловіком К. Квіткою 
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в 1917–1918 рр.), написання творів для дітей (цикл поезій «В дитячому 

крузі», казки). Вона, як навчила її мати, спрямовує їхню увагу на 

усвідомлення таких понять, як добро і зло, прекрасне, чуже і далеке, рідний 

край; наголошує на тому, що найвища цінність серед людей це чесність, 

правдивість, милосердя тощо.  

Як характерно для Косачів, у дитячих віршах поетеса розглядає природу 

як джерело пізнання, мислення.  

Слушними є деякі методичні рекомендації поетеси. У підручнику 

«Стародавня історія східних народів», над яким Леся Українка працювала 

понад 20 років, оригінально і несподівано для нефахівця розв’язано 

питання забезпечення пізнавального інтересу дітей до книги. Домоглася 

вона цього вдалим поєднанням систематизованого фактичного матеріалу з 

першоджерельними хрестоматійними текстами. Сама назва підручника 

вказує на концептуальний підхід до висвітлення історичного процесу: вона 

викладає історію народів, а не держав.  

Подаючи навчальний матеріал, Леся Українка весь час ніби розмовляє з 

читачем, роз’яснює йому висловлені в підручнику думки, намагається 

найбільш дохідливо висвітлити історичні факти і процеси. Такі роз’яснення, 

міркування й оцінки будять думку читача, спонукають до зіставлень і 

висновків, допомагають збагнути логіку історії.  

Вагоме місце в підручнику займає аналіз джерел. Жоден історичний факт 

чи явище Леся Українка не згадує без точного посилання на джерело, що 

спонукає вихованню в молодого читача такої ж наукової принциповості. 

Серед важливих джерел пізнання історії народу авторка називає мову і всі 

види словесної творчості. Якнайширше використала поетеса в підручнику 

релігійні твори, насамперед Біблію. Важливо, що письменниця постійно 

спрямовує думку читача на зіставлення минулого з життям свого народу. 

І хоча підручник не позбавлений деяких недоліків (немає відповідного 

методичного апарату, не зроблено висновків і узагальнень до відповідних 

розділів; недостатньо ілюстрований), але з точки зору принципів 

дидактики він був досконалим.  

У процесі викладання української літератури важливими для вчителя-

словесника є думки Лесі Українки про значення біографії митця для 

розуміння його творів. Письменниця застерігає від ототожнення автора 

художнього твору з ліричним героєм. Вважаючи, що визначальним 

фактором формування національної свідомості є народна творчість, 

особливо виділяла спадщину українських кобзарів. Окрім того, 

наголошувала, що під час вивчення дум обов’язково слід аналізувати не 

лише їх текст, а й музичний супровід. 
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Важливим для культурного розвитку нації є дослідження зарубіжного 

досвіду, чим цікавилася і Леся Українка. Вона знала іноземні мови, тому із 

задоволенням займалася перекладацькою діяльністю. Перші спроби 

(зроблені, звичайно, під уважним материним наглядом) це здійснені разом 

із братом Михайлом 1884 р. переклади «Вечорниць на хуторі під 

Диканькою» Гоголя. До книжки увійшли «Передмова Панька Рудого», 

«Запропаща грамота» і «Зачароване місце». Пізніше поетеса переклала 

українською уривок із поеми А. Міцкевича «Конрад Валленрод» «Вілія, що 

наші струмочки приймає...» (1887), третю і п’ять рядків четвертої пісні 

Гомерової «Одіссеї» (1888), у 1888–1890 рр. переклала 92 вірші. Далі поетеса 

відтворює рідною мовою окремі твори В. Гюго, І. Тургенєва, С. Надсона, 

Дж. Байрона, В. Шекспіра, А. Негрі, Данте, Г. Гауптмана, М. Метерлінка та ін.  

Уже цей перелік прізвищ визнаних у всьому світі митців художнього слова 

засвідчує глибоку обізнаність Лесі Українки із найкращими надбаннями 

літератури, з якими намагалася ознайомити наш народ. Ця обізнаність зі 

світовим письменством збагачує й тематику творчості поетеси. Вона виходить 

за межі звичайних для тодішньої української літератури побутових тем. Так, із 

класичного епосу, знайомого Лесі з дитинства, вона бере образи Кассандри 

(драматична поема «Кассандра»), Ніобеї, Сафо (однойменні поезії), Орфея 

(«Орфеєве чудо»), Прометея (у багатьох поезіях). За мотивами сербського 

народного епосу створює поему «Віла-посестра». Французька середньовічна 

література дає їй тему про кохання Трістана та Ізольди. Через Вальтера Скотта 

(«Лорд островів») звертається до історії феодальної Шотландії («Роберт Брюс, 

король шотландський»).  

Досконале знання багатьох іноземних мов і ґрунтовна обізнаність з 

історією світової літератури позначилися на її літературно-критичних 

статтях («Малорусские писатели на Буковине», «Заметки о новейшей 

польской литературе», «Два направления в новейшей итальянской 

литературе»), літературознавчих студіях, зокрема тих, які стосувалися 

розвитку драматургії та сценічного мистецтва. Синтезуючи національну 

літературу, культуру з європейською, Лариса Петрівна спонукає до цього і 

своїх сучасників.  

Таким чином, Леся Українка виступає як національний культурний діяч 

народу, державності якого не дали утвердитися і розвинутися сусідні 

імперії. Апелюючи саме до національної самосвідомості українців, 

намагалася утвердити ідею історичного безсмертя народу. Вся освітня 

діяльність поетеси підпорядкована проголошеному нею ж основному 

завданню українства на межі ХІХ–ХХ століть: «Перш усього треба здобувати 

собі інтелігенцію, вернути нації її “мозок”, аби не було так, що є над чим 

робити, та нема кому». 
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Висновки. Українська педагогіка, як і світова, пронизана принципами 

виховання свідомої людини, патріота своєї нації, ідеалами щасливої родини, 

поцінування сім’ї як вищої цінності, важливістю врахування особливостей 

людини, індивідуального підходу до кожного, ідеалом гармонійної єдності з 

природою. У родині Косачів це було повсякденням, невід’ємною складовою 

їх життя. Вони не погоджувалися з тогочасним устроєм освіти, виховання, а 

тому створювали власний. Їхні ідеї залишалися наповненими національно-

культурними мотивами. Олена Пчілка й Леся Українка самі зростали у 

цьому і прищеплювали українській нації.  

Родина була тим початком, у якому формуються національні почуття, 

закладається підґрунтя національної свідомості. За їхніми переконаннями, 

сім’я має сприяти оволодінню дитиною національними цінностями, 

кращими духовними здобутками свого народу, плекати почуття гордості за 

належність до нього. 

Становлення вітчизняної школи, розвиток освіти в Україні на принципах 

гуманізму і демократизму, втілення в життя концепції національного 

виховання, освіти і навчання спонукають повертатися до спадщини Олени 

Пчілки та Лесі Українки, досліджувати їх знову і знову. Важливість їх 

художніх творів, публіцистичних статей, епістолярної спадщини, 

громадсько-просвітницької й педагогічної діяльності важко переоцінити. 
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ВИБУДОВА ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

НА ІДЕЯХ ПЕДАГОГІКИ КОСАЧІВ 

 

Ми живемо в глобалізованому світі, який постійно змінюється. Ці зміни 

торкаються сучасної освіти, яка розвивається, удосконалюється відповідно 
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до нових вимог, спираючись на багатство педагогічного досвіду людства. 

Концепцією Нової української школи передбачено розвиток ключових 

компетентностей здобувачів загальної середньої освіти. В реалізації планів 

чільне місце належить педагогіці партнерства. Освітню траєкторію дитини 

будують спільно вчителі та батьки, враховуючи її нахили, здібності й 

уподобання. Вони ж відповідальні за результат. Родина має великий вплив 

на формування особистості, допомагаючи долати життєві труднощі, 

підтримуючи, вселяє віру у власні сили задля щасливого майбутнього. За 

попередні століття в Україні нагромадився позитивний та результативний 

досвід родинної педагогіки, який стане корисним в наш час, зокрема 

сімейства Косачів. Школа має ініціювати новий зміст та форми партнерської 

співпраці з батьками й суспільством, спираючись на кращі педагогічні 

зразки минулого. 

Педагогіка партнерства – це своєрідний простір дитинства, створений на 

засадах рівності, діалогу, співпраці, прийняття дітей учителями, батьками 

та суспільством. Все починається із родинного середовища. Які ж ідеї 

сімейного виховання Косачів актуальні сьогодні в українській освіті? Які 

варто запозичити вчителю для спільної роботи з батьками, вибудовуючи 

партнерські стосунки через різні форми роботи (індивідуальні бесіди, 

тренінги, педагогічні практикуми, круглі столи, ділові ігри, дискусії, участь 

батьків в житті класу тощо)? Який зміст донести? 

1. Усвідомлення себе членом великої української родини, що любить країну, 

в якій живе, поважає традиції свого народу. Косачі виховували дітей 

повноцінними особистостями, гідними громадянами на українських 

традиціях. Мама сприяла тому, щоб українська стала мовою родинного 

спілкування, щоб діти змалку носили український національний одяг, 

співали українських пісень. Усупереч труднощам імперської епохи, родині 

вдалося зберегти українські народні звичаї і традиції (записи дум, 

приказок, пісень та їх виконання, зібрані й упорядковані Ольгою орнаменти 

української вишивки тощо). 

Серед ключових компетентностей Нової української школи – вільне 

володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною (в разі 

відмінності від державної) та іноземними. Серед соціально-політичних 

цінностей сьогодення – патріотизм, культурне різноманіття, повага до 

рідної мови та культури [2, c. 6]. 

2. Високий рівень педагогічної культури батьків, обізнаність із вимогами 

часу, знання нахилів та здібностей дітей, далекоглядність. Софія Русова 

говорила про Петра Косача, що «це була людина міцних переконань, така 

прямолінійна і шляхетна в своїй громадській поведінці, така добра до людей», 

а донька Ольга характеризувала батька як людину принципову, ніжну, лагідну 
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і делікатну, з широкою ерудицією і високим інтелектом. Ольга Косач – жінка 

освічена, мудра, з люблячим материнським серцем, розумінням дітей, 

підтримкою їх уподобань і спрямуванням у належне майбутнє. 

3. Розуміння батьками значення освіти, розвитку та вихованості дітей 

для їх самореалізації в перспективі. Мама дбала про освіту дітей на рівні 

європейської. Вони вивчали латинську, грецьку, німецьку, французьку 

мови, володіли музичними інструментами. Добре знали світову історію, 

культуру та літературу. Батьки всіляко підтримували уподобання дітей 

(малярство, вишивання, захоплення співом, інсценізацією та ін.). Леся 

отримала дуже якісну приватну освіту, інші – вищу, що допомогло успішно 

реалізуватися в житті. 

Нова українська школа побудована на комплексному підході до освіти 

(навчання, виховання, розвиток). Вона має розбудити внутрішні сили і 

можливості дитини для досягнення нею вагомого і цілеспрямованого 

результату. Цього можна досягти на основі ефективного партнерства усіх 

зацікавлених сторін. 

4. Орієнтація на морально-етичні цінності. В період життя Косачів 

вважалося неприпустимим дворянським дітям знатися з дітьми простого 

люду. Мама виховувала любов до свого народу, націлювала цінувати в 

людях людину. За словами дослідників, діти родини Косачів не виділялися 

серед сільських дітей ні одягом, ні поведінкою. Спільні ігри, вистави, свята 

вшанування великого Кобзаря, виконання українських пісень – 

підтвердження цього.  

Сьогодні в закладах загальної середньої освіти України навчаються діти 

сімей різних матеріальних статків. Дуже важлива орієнтація всіх на 

загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, 

справедливість, повага до інших та себе). 

5. Розуміння ролі сприйняття дитиною внутрішньої та зовнішньої краси 

навколишнього світу і людини в ньому, виховання здорової нації. Діти в 

родині дотримувалися режиму дня, поєднуючи розумову працю з фізичною 

(робота в саду, догляд за квітами, городом), прогулянками, іграми тощо. 

Мама часто возила дітей на лоно незайманої природи, аби в них 

формувалося почуття прекрасного і відчуття себе частинкою природи, яка 

надихала на творчість. 

Від того часу природа дуже змінилася. Важливе завдання батьків та 

школи – формування екологічної компетентності сьогоднішніх здобувачів 

загальної середньої освіти, яким має бути притаманна готовність до 

захисту природного середовища свого існування. 

6. Батьки – приклад для наслідування. Діти виховувалися в атмосфері 

поваги, довіри, щирості, розуміння та прийняття [1, с. 34]. Петро Косач 
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займався українськими культурно-громадськими справами, на які 

спрямовував чималі власні кошти (прибуток від маєтків на Чернігівщині, 

Полтавщині та в Колодяжному). Дворянська родина завжди матеріально 

допомагала селянам, за що їх дуже цінували.  

Держава та місцева громада сьогодні як повноправні учасники освіти 

забезпечують її організацію. Батьки, люди значних статків стають 

партнерами навчальних закладів, інвестуючи у майбутнє. Базовими 

принципами партнерства є усвідомлення єдності цілей учнів, батьків, 

школи, громади. 

Учителі ЗЗСО мають переорієнтуватися в процесі співпраці відповідно до 

нових вимог, використовуючи надбання сімейної педагогіки у роботі з 

батьками та дітьми. Завдання здобувачів вищої педагогічної освіти – 

вивчаючи педагогіку, психологію та інші дисципліни усвідомити глибину 

родинної педагогіки Косачів для втілення їх ідей у професійному 

майбутньому. 

Ефективні партнерські відносини, побудовані на принципі 

дитиноцентризму з урахуванням ідей педагогіки Косачів та сучасних 

нормативних документів, – запорука успіху майбутніх громадян України. 
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ОСВІТА І ВИХОВАННЯ В РОДИНІ КОСАЧІВ 
 

Проаналізовано педагогічну систему навчання та виховання в родині Косачів, зокрема, 

роль батьків у виборі підходів, форм та методів роботи із обдарованими дітьми. 

Розглянуто важливість використання косачівського досвіду для сучасних батьків. 

Ключові слова: Олена Пчілка, Модест Левицький, Андроник Лазарчук, народна пісня, 

народна творчість. 

 

Нині батьки намагаються, в першу чергу, нагодувати і зодягнути своїх 

дітей, недостатньо приділяючи увагу їх навчанню і вихованню. Адже 

найдорожче і найцінніше, що є у нас, – це наші діти. Прикладом сімейного 

виховання може слугувати сім’я Косачів. 
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Діти у цій родині виховувались на українських національних традиціях. 

Зокрема, Олена Пчілка прищеплювала їм любов до рідного слова, рідної 

землі. Вони з матір’ю їздили по навколишніх селах, знайомилися з побутом 

селян, поліським фольклором, волинськими ремеслами, незайманою 

природою. Одягала їх у національний одяг. Таким чином мати 

прищеплювала дітям любов до рідного краю, до України. 

Ольга Петрівна виховувала дітей не тільки на національних традиціях, 

але й давала широку європейську освіту. Адже діти (а їх було шестеро) ішли 

до гімназії зі знаннями кількох іноземних мов: латинської, грецької, 

французької, німецької, володіли музичними інструментами, знаннями 

світової історії, грецької міфології, культури, літератури. 

Особливо це стосувалося Лесі, яка ніколи в школі не вчилася (бо хворіла), 

але завдяки матері та домашньому навчанню стала високоосвіченою 

людиною зі світовим ім’ям.  

Крім операції 11 жовтня 1883 р. на лівій руці, Леся пережила ще одну 

сумну подію: прийшов час розлуки з найкращим і незрадливим товаришем – 

рідним братом Михайлом. Витримавши вступні іспити на п’ятий курс 

гімназії, Михайло залишив Колодяжне. Ніжна, зворушлива дружба тривала 

й далі, але була позбавлена найціннішого – щоденного спілкування.  

Назавжди скінчилося навчання з учителями. Усі п’ятеро вчились у 

гімназіях, усі скінчили вищі навчальні заклади. Лише вона одна самотужки, 

стихійно здобувала освіту. Відомий факт: коли Леся гостювала у 

М. Драгоманова в Болгарії, вона іноді навіть спала у бібліотеці, читала тут 

літературу, періодичні видання. 

Джерелом знань були книги й тільки книги, а поза тим захоплювалась 

вишиванням, нерідко бралася за малювання, до якого мала неабиякий хист. 

А з приходом весни Леся займалась найулюбленішим з домашніх занять – 

вирощуванням квітів. 

Ольга Петрівна дала всім дітям вищу освіту. Михайло – професор 

математики і фізики Харківського університету. Ольга – лікар, закінчила 

Петербурзький медичний інститут, Оксана, Микола, Ізидора навчалися в 

Київському політехнічному інституті. 

У провінційному містечку Ковелі родина Косачів підтримувала дружні 

стосунки з демократично настроєними колами передової інтелігенції, 

творчою молоддю. Серед знайомих була сім’я Карташевських. У Ковелі 

працював повітовим лікарем Модест Пилипович Левицький – майбутній 

письменник. Він деякий час був приватним лікарем Лесі Українки. 

Вчителем малювання і креслення у Ковельському двокласному училищі був 

Андроник Григорович Лазарчук – художник, педагог. Його художні роботи 
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публікувалися у журналах «Рідний край», «Молода Україна», що їх видавала 

Олена Пчілка. 

Косачі жили в середовищі, де у вільний від роботи час, у свято або в 

неділю лунала народна пісня. Ольга Петрівна, мати Лесі Українки, сама 

цікавилася народною творчістю. Вона часто їздила по селах і брала з собою 

дітей. У стародавньому селі Жабориці Леся вперше почула про лісову 

русалку та інших дивовижних істот, що ними народна уява населяла 

природу. «Ця стихія не зробила нас забобонними, але розвивала фантазію і 

спонукала задуматися над поняттями добра і зла», – згадує Ізидора 

Петрівна. 

Вечорами в родині читалися й обговорювалися твори української та 

зарубіжної літератури. В автобіографії Олена Пчілка зазначає: «Діти з 

великою охотою читали Кулішеві твори, оповідання Марка Вовчка. ‘‘Пана 

Твардовського’’ Гулака-Артемовського знали напам’ять». 

Помітивши поетичне обдарування своєї доньки Лесі, Олена Пчілка 

оточила її увагою та всілякою підтримкою. 1884 р. мати надрукувала в 

«Зорі» перші поетичні спроби 13-літньої Лесі («Конвалія», «Сафо») і 

підписала іменем Леся Українка. Відтоді твори поетеси регулярно 

з’являються на сторінках українських періодичних видань. Переклади Лесі 

та Михайла з Гоголя («Вечорниці», 1885), зроблені під керівництвом матері, 

були добрим засобом вивчення української й російської мов та вироблення 

літературної техніки. «В дітей мені хотілося перелити свою душу й думки, – 

і з певністю можу сказати, що мені це вдалося», – писала згодом Олена 

Пчілка.  

У Колодяжному жило «два шуми», дві музики – з одного боку шум лісів і 

гаїв, солов’їні співи, кування зозуль, а з другого – з вікон косачівського 

будинку лунав людський гомін-співи й звуки фортепіано. У сім’ї любили 

пісню. І хоч не кожен володів добрим голосом, але слух багато хто, у тому 

числі Леся Українка, мали абсолютний. І Леся вважала, що з неї був би 

кращий музикант, аніж поет, коли б лиха доля «не втнула такий злий жарт». 

У своїх листах з Колодяжного Леся Українка з душевною щедрістю й 

сонячною усмішкою змальовує атмосферу тієї волі на лоні природи, якої 

заживають косачівські діти. Вони не тільки гасають по «росистих луках 

волинських» босі, по гаях та лісах, але влаштовують «гомерівські учти» 

в садку й на грядках городу, споживаючи ягоди, фрукти й овочі в 

необмеженій кількості просто з кущів, дерев, грядок. Як бачимо, діти 

поєднували розваги, поживу і працю, навчалися й допомагали у 

господарстві, змалку вчилися шити і вишивати. 

Порядок життя родини Косачів полягав, між іншим, у тому, що 

дворянські діти виростали не білоручками, а скоріше мали золоті руки, 
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не цуралися жодної праці, були подібні до тих невсипущих бджілок, які 

гуділи в садибі і яких так любила Олена Пчілка. 

Мати вчила дітей «цінити в людях – людину, себто її голову і совість, а не 

шапку і чоботи». Діти Косачів, спілкуючись і товаришуючи з селянськими 

дітьми, вчились розуміти їхнє життя і працю, проймались їхніми турботами. 

Вони ніколи не виділялися серед сільських ровесників ні одягом, ні 

поведінкою. 

Утім, у вихованні Олена Пчілка керувалася не фанатичною любов’ю, а 

діяльною і мудрою любов’ю матері, яка бачила перед собою конкретну 

мету: виховати дітей повноцінними особистостями, сильними духом, 

гідними громадянами рідної землі. 

Незаперечною є істина, що в сім’ї однаково важлива роль належить і 

батькові, і матері, оскільки виховує загальний дух сім’ї, культура стосунків, 

яку творять батьки спільно. Зокрема, в особі Лесі Українки зійшлися 

духовний (виховний) вплив матері та психічні (генетичні) властивості 

батька: інтелектуалізм Драгоманових і чуттєвість Косачів. 

Тож і ми виховуймо своїх дітей патріотами, громадянами з високим 

інтелектом. 

 

 

УДК 37.091.32[069+821.161.2](477.82) 
Наталія ТИТАРЕНКО, 

завідувач зразкового Музею історії села Прилісне,  

опорний заклад «ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Прилісне» 

 

РОЛЬ МУЗЕЙНИХ УРОКІВ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ  ЖИТТЄВОГО  

І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, ОЛЕНИ ПЧІЛКИ  

ТА АНДРОНИКА ЛАЗАРЧУКА  

 

(З досвіду роботи Музею історії села Прилісне) 

 

Розбудова української держави ставить на порядок денний виховання 

справжнього громадянина і патріота. Розвиток музейної справи на 

сучасному етапі пов’язаний з переосмисленням змісту традиційних форм 

роботи і об’єднання їх у цілісний музейно-педагогічний процес. Серед 

різних форм навчально-виховної роботи в школі значну роль відіграють 

музейні уроки, які є дієвим засобом популяризації знань про волинських 

діячів культури та джерелом додаткової інформації для вивчення таких 

відомих постатей, як Леся Українка, Олена Пчілка та Андроник Лазарчук. 

Творчість цих особистостей сьогодні є близькою для нашої молоді, бо має 
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своєрідну локальну енергетику, яка об’єднує всіх жителів, які народилися і 

формувалися в однаковому середовищі.  

Проведення уроку в музеї передбачає створення спеціального 

навчального середовища, яке б сприяло ґрунтовнішому засвоєнню знань 

учнями та застосуванню їх у практиці освітньої діяльності [2].  

Практичне заняття у музеї – це інтегроване заняття, що проводиться у 

виставкових залах музею або в його спеціально відведеному приміщенні й 

передбачає використання різних форм активізації пізнавальної діяльності 

учнів: ігрових ситуацій, театралізації, виконання творчих завдань, має 

дидактично-виховний характер [1]. 

Показовим у цьому процесі виступає музей історії села Прилісне, що є не 

просто кімнатою з експонатами, а дієвим засобом усвідомлення духовного 

зв’язку із митцями Волині, виявлення схожості світовідчуття, порівняння 

їхніх біографій з історіями своїх родин тощо.  

Вважаємо, що музейного відвідувача потрібно виховувати на історіях 

діячів краю. З цією метою розроблено цикл музейних уроків «Світлиця 

відомих краян», що розраховані на учнів з першого до одинадцятого класу. 

Ставка робиться на системний характер роботи в музеї, на ускладнення 

інформації (від простого до складнішого). Обов’язковим на таких уроках є 

«обігрування» музейного експоната. Зазвичай ці заняття приурочені до 

річниць народження діячів. 

Для учнів початкової школи пропонується урок «Леся Українка – наша 

поетеса», де діти не просто знайомляться з діячкою, а й за допомогою 

інтерактивних вправ усвідомлюють її складну життєву долю. Наприклад, 

спочатку з учнями проводиться бліцопитування: «Чи важко вам навчатися у 

школі? Чи можна без учителів навчитися читати і писати?», а далі 

пропонують відеофрагменти про дитинство поетеси. Цікавою є вправа 

«Родинні зв’язки», де діти спочатку розповідають про свою сім’ю, про 

професії родичів, використовуючи фото із сімейного альбому. А далі – 

театралізоване представлення родини Лесі Українки. 

Також школярам дуже подобаються заняття з фрагментами арттерапії. 

Зокрема, на уроці «Андроник Лазарчук – художник з Волині» діти малюють 

експонати музею, а після представлення робіт цього митця висловлюють 

думки про те, скільки часу потрібно працювати, щоб стати відомим, як наш 

земляк.  

У роботі з учнями 5–9 класів використовується вправа-вітальня 

«Паралелі»: презентація творів Олени Пчілки та Лесі Українки і місцевих 

поетес. До речі, такі уроки спонукають до написання наукових досліджень, 

зокрема «Творчість аматорки Валентини Ліщук» [3]. Також школярам 

пропонують спробувати написати декілька римованих рядків на тему 
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заняття, але пером (використання експоната). По завершенні таких занять 

відвідувачі музею пишуть листи для майбутніх екскурсантів про вивчене та 

декламують вірші поетес. 

Для учнів старших класів проводяться музейні уроки, що вчать молодь 

оцінювати, аналізувати, висловлювати та доводити свою думку, 

досліджувати невідомі факти із життя діячів Волині тощо. Тому на заняттях 

використовуються елементи програми Р4С, зокрема вправа «Стоп кадр!»: 

при перегляді фільмів, відеороликів про Лесю Українку та Олену Пчілку 

робиться зупинка на певному сюжеті й діти висловлюють свої думки щодо 

побаченого.  

Старшокласникам до вподоби тематичні турніри, на яких вони 

відстоюють свої судження на запропоноване питання. Наприклад: «Чи 

можна вважати, що Леся Українка своїми творами європеїзує українського 

читача?», «У чому неординарність постаті художника Андроника 

Лазарчука?». Зазначимо, що є вправи, запропоновані самими учнями: 

«Мудрий вислів», «Артексперт». Перша – це добір цікавих цитат волинських 

митців, друга – огляд картин та порівняння їх з полотнами художників із 

Прилісного. 

Завершуємо цикл уроків виставкою творчих робіт активістів музею та 

проводимо підсумкову конференцію «Що в пам’яті моїй залишив Ти, 

Музею?». Діти пишуть відгуки.  

Увага приділяється і роботі з дорослою аудиторією. Традиційна, 

здавалося б, форма науково-просвітницької роботи «музейний урок» набула 

нового змісту і трансформувалася у «музейну вітальню», мета якої – 

ознайомити з цікавинками про волинських митців, використовуючи поезію, 

музику минулих епох, з’ясувати, що знають прилісненці про діячів Волині. 

Часто ми дізнаємося про унікальні факти. Наприклад, що в Прилісному 

росте верба Лесі Українки [3]. 

Тож музейні уроки є ефективними, адже формують у дітей навички 

міжкультурної комунікації, допомагають активізувати інтерес до 

дослідження сторінок життя Лесі Українки, Олени Пчілки та Андроника 

Лазарчука. 
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ОЛЕНА ПЧІЛКА – ТАЛАНОВИТИЙ ПЕДАГОГ, 

ВИДАВЕЦЬ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 

 
Проаналізовано просвітительсько-виховну та громадську діяльність Олени Пчілки, її 

внесок у розвиток української культури і науки, невтомну працю в ім’я відродження 

української нації. Зокрема, детально розглядається система виховання й освіти в родині 

Косачів, педагогічний талант Олени Пчілки.  

Ключові слова: громадський діяч, етнограф, просвітителька, «Рідний край», 

«Українським дітям». 

 

Свій письменницький псевдонім Олена Пчілка взяла від невсипущих 

трудівниць – бджіл. Як працьовита бджола, протягом усього життя несла 

вона в українську культуру свою посильну працю – художні твори, 

переклади, активно виступала як громадський діяч, видавець. Була 

видавцем і редактором українського тижневика «Рідний край». 

Поетеса, автор прозових та драматичних творів, перекладачка, публіцист, 

науковець, редактор, журналіст, фольклорист і етнограф – це все Олена Пчілка. 

Усе своє життя вона присвятила розвиткові культури і науки, невтомно 

працювала в ім’я відродження української нації. Своїм громадським 

обов’язком вважала просвітительсько-виховну роботу. Багато енергії і 

таланту віддала Олена Пчілка справі виховання й освіти українських дітей.  

Повага до батьків, бабусі й дідуся, до родини взагалі, вміння жити 

радощами і турботами, успіхами і проблемами, підтримувати і живити 

традиції роду – це ті життєві принципи, що стануть визначальними в родині 

Ольги Петрівни Косач. Вона мала тверді життєві переконання, велику силу 

волі, надзвичайну працездатність, а від природи – неабиякі педагогічні 

здібності. Ольга Петрівна не писала педагогічних праць із методики 

навчання та виховання, організації навчально-виховного процесу, проте 

змістом свого життя творила власну педагогічну систему, утверджувала 

принципи педагогіки життя, родинної педагогіки. Вона добре розуміла, що 

благодатний ґрунт для формування світогляду молодої людини 

закладається в дитячі роки і напрям його визначається взаєминами, 

контактом між батьками і дітьми.  

Наслідуючи традиції кращих педагогів, зокрема К. Ушинського, вважала, 

що початкову освіту діти повинні отримати рідною мовою. Жінка 

високоінтелігентна і глибоко переконана українка, переборола труднощі 
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й  домоглася того, щоб її діти здобули хорошу освіту. Вона добре розуміла, 

що виховати дітей свідомими українцями не зможе, якщо не зуміє підняти 

їх до рівня європейської освіченості, не навчить іноземних мов, без 

ознайомлення зі здобутками світової культури, тому що національні та 

загальнолюдські ідеали мають бути взаємопов’язаними. 

Олена Пчілка була однією з найосвіченіших жінок свого часу, а її творчий 

доробок – значний внесок у розвиток української літератури, науки і культури. 

Як талановитий педагог Олена Пчілка виховувала в дітях любов до 

природи, пісні, рідної мови. Виробила свою систему навчання, дбаючи про 

те, щоб любов до народу в її дітях була органічною, вивозила дітей на села, 

щоб вони знайомилися з народними звичаями, давала їм наочні уроки 

фольклору: співала пісень, вела у світ легенд, казок. 

Усім своїм дітям подружжя Косачів дарувало тепло і турботу, дало гарну 

освіту і виховання, молилось за їхнє здоров’я і щастя. Олена Пчілка була 

першим порадником, критиком і видавцем творів Лесі, придумала для неї 

оригінальний псевдонім. 

Вона яскраво виявила свій талант як дитяча письменниця, багато писала 

пізнавальних оповідань для дітей, щоб вони легше сприймали і розуміли 

світ. Окремою збіркою виходять переклади для дитячого читання 

«Українським дітям». Недаремно за кращі твори для дітей в Україні з 1992 

року щороку присуджується літературна премія ім. Олени Пчілки. 

Усе її життя позначене меценатством. Вона щедро жертвувала гроші на 

освітні й культурні потреби, де б не проживала – створювала українські 

книгозбірні, поповнювала їх власними творами. З великим ентузіазмом 

підтримувала українські видання, зокрема часопис «Громадський голос».  

Ольга Петрівна Драгоманова-Косач була завзятою театралкою, стала і 

драматургом, написала п’єси для дитячого театру – «Весняний ранок 

Тарасовий», «Казка Зеленого Гаю», «Дві чарівниці» та багато інших. 

До збірки «Годі, діточки, вам спать!» письменниця помістила багато 

народних популярних казок, віршів, байок, оповідань, дитячих пісень, ігор, 

сміховинок, загадок, прислів’їв та приказок, які мають навчально-

повчальний зміст. 

Багато чого довелося робити Ользі Петрівні на ниві українства вперше як 

жінці. Вона була журналісткою і першою жінкою-академіком. 
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Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького у м. Києві 

 

«КНИЖКА-РІЗДВЯНКА» ОЛЕНИ ПЧІЛКИ:  

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ СТО ЛІТ 
 

Презентацію присвячено видрукованому в 2019 році у видавництві «Веселка» 

двокнижжя, до якого ввійшли «Книжка-різдвянка для дітей. Оповідання й вірші Олени 

Пчілки» (факсимільне відтворення) та дослідження авторки «”Книжка-різдвянка” Олени 

Пчілки: презентація через століття», приурочені 170-річчю від дня народження Олени 

Пчілки і 100-річчю цього видання (Катеринослав, 1919). Презентація дарує нагоду 

здійснити екскурс у минуле: відчути колорит святкування Різдва у дитячому крузі та в 

українській дворянській родині, більше дізнатися про традиції українського народу, добу 

Української Народної Республіки та про саму авторку – відому українську письменницю, 

громадсько-культурну діячку Олену Пчілку (1849–1930). 
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УДК 391:82.09(477.82) 
Алла УКРАЇНЕЦЬ,  

старший науковий співробітник КЗ «Рівненський обласний краєзнавчий музей»  

Рівненської обласної ради, заслужений працівник культури України  

 

ВНЕСОК ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

В ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОГО ОДЯГУ ВОЛИНЯН8 

 
Розглядається вклад Олени Пчілки та Лесі Українки у вивчення українського народного 

одягу, зокрема волинян і поліщуків. Детально характеризуються особливості буденного і 

святкового жіночого та чоловічого вбрання, його крій, орнаментика. 

Ключові слова: етнографія, волинський народний одяг, український народний 

орнамент, волиняни, поліщуки. 

 Ukrainets A. M. The Contribution of Olena Pchilka and Lesia Ukrainka to the Study of 

Volyn Folk Clothing. 

The article deals with the contribution of Olena Pchilka and Lesia Ukrainka to the study of 

Ukrainian folk clothing, in particular of Volynians and Polishchuks. The features of everyday and 

festive women’s and men’s clothing, its cut and ornamentation are characterized in detail. 

Key words: ethnography, Volyn folk clothing, Ukrainian folk ornament, Volynians, Polishchuks. 

                                                           
8
 Передрук: Педагогічний пошук. 2020. № 3 (107). С. 53–57. 
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У ХІХ ст. в Україні почала зароджуватися етнографічна наука. Перші 

дослідники етнографії рідного народу звертали увагу, в першу чергу, на 

усну творчість, звичаї та обряди. Тому вишивка залишалася на той час 

маловивченою, хоча, за висловом Олени Пчілки, «естетичний бік нашої 

орнаментики оцінений настільки гідно, що багато дуже талановитих 

художників, обравши для своїх творів теми з українського життя, звертали 

увагу на детальне відтворення орнаментальних деталей, що надавали 

особливу чарівність відомим своєю красою українським костюмам» [5, с. 3]. 

Випустивши у світ свій альбом «Український народний орнамент. 

Вишивки, тканини, писанки» (1876) із розлогою вступною статтею, Олена 

Пчілка значною мірою цю прогалину заповнила і вперше докладно 

охарактеризувала стилістичні особливості української орнаментики. Хоча 

зібрані нею матеріали стосувалися одного повіту (Звягельського), глибокий 

науковий підхід до порівняльного аналізу та систематизації представлених 

зразків не може не вражати і сьогодні. Для цього було залучено всі доступні 

опубліковані джерела з досліджуваної теми, які авторка ґрунтовно 

простудіювала та зробила цікаві висновки з приводу особливостей та 

розвитку українського орнаменту від простіших до складніших форм. 

«Стосовно української орнаментики ми повинні визнати її глибоку 

самобутність. В зображеннях нашої орнаментики немає тої уривчастості 

тем, заплутаності комбінацій ... які зазвичай виявляють запозиченість... 

Більшість форм мають між собою таку спільність, такий широкий розвиток 

варіантів, у яких можна простежити не тільки відому поступальність, але й 

початкову основу найбільш поширених типів» [5, с. 5].  

Дослідниця неодноразово наголошує на тому, що хоча українські 

орнаменти прості за тематикою, в них відсутні фантастичні, химерні 

мотиви, «дуже вигадливі за розробкою», але вони витончені за задумом і 

формою [5, с. 7]. Дуже влучна і точна характеристика, з якою важко не 

погодитись.  

Деякі спостереження і висновки Олени Пчілки можуть викликати 

дискусії в колі сучасних етнографів, багато з яких надто захоплюються 

символікою. Вона ж, навпаки, приділяла увагу саме декоративності 

українських візерунків, вважаючи цю рису визначальною, найголовнішою, 

тому декілька разів наполягала на цьому в своїй статті, демонструючи 

неабияку спостережливість: «Маючи на меті тільки прикрасити річ, 

українська орнаментика носить в собі при всій старанності виконання 

характер незвичайної простоти і реальності» [5, с. 5]. «Українська 

орнаментика в своїх найтиповіших формах має характер ... винятково 

прикрашальний. Я не знаю слова з інших мов, що краще визначає улюблені 

твори її стилю, як українське “мережання”. Не дивлячись на те, що це будуть 
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різні речі, прикрашені різними способами з допомогою різноманітних смуг, 

наш народ, визначаючи їх орнаментну облямівку, висловлювався однаково: 

мережані рукави, мережаний рушник, мережане ярмо, мережана 

порохівниця, миска і т. п.» [5, с. 7]. «Вона не дасть нам зображень із 

символічним значенням… У ній немає взагалі зображень релігійного 

змісту… Українська орнаментика тримається на ґрунті реальності й 

доцільності задуму» [5, с. 7]. Звичайно, з цими висновками можна 

посперечатися, адже ми не можемо повністю відкидати наявність вишитих 

символів в українській орнаментиці, але дослідниця на той час мала в 

своєму розпорядженні обмежену кількість зразків, до того ж з одного 

регіону.  

Варто звернути увагу на подану в статті порівняльну характеристику 

української орнаментики з вишитими візерунками південних слов’ян. 

Відмічаючи спільні риси, Олена Пчілка водночас зауважувала: 

«Південнослов’янська орнаментика далеко відстала від української за 

основними формами, прогресуючи тільки за розмаїттям кольорів» [5, с. 11]. 

Вважаючи, що незвичне колористичне багатство (поєднання жовтого, 

блакитного, золотого, червоного, сріблястого і синього кольорів), 

строкатість вишивки південних слов’ян були «чужими за духом» 

українській вишивці, авторка дослідження тим не менше робить важливий 

висновок, що ця вишивка була набагато ближчою українцям, ніж 

російська [5, с. 11].  

Дуже цікавими є роздуми Олени Пчілки з приводу декорування певних 

частин одягу: «З вишитих частин хусток вишита кайма буде давнішою, ніж 

елементи, розташовані в центральній частині хустки… Стосовно сорочки, то 

оздоблення подолів давніше, ніж пазухи, пазухи – ніж нижньої частини 

рукавів. Звичай вишивати ці частини сорочки давніший, ніж вишивка біля 

полика. Оздоблення одного полика давніше, ніж вишивка всього рукава». 

Далі зустрічаємо ще одне уточнення – традиція оздоблення вишивкою 

верхньої частини рукава є давнішою, ніж його середньої частини [5, с. 9]. 

На підставі цих спостережень зроблено узагальнюючий висновок, що 

спочатку прикрашалися вишивкою лише краї одягу [5, с. 9]. Зауважимо, що 

ця теза, важлива для виявлення архаїчних мотивів вишивки, повністю 

підтверджена й обґрунтована сучасними мистецтвознавцями та 

етнографами. 

Вступна стаття Олени Пчілки завершується словами, які й зараз звучать 

актуально: «Я переконана, що при сприятливих умовах наша орнаментика, 

досягнувши розквіту, суттєво вплинула б і на споріднені з нею галузі 

мистецтва, які зможуть черпати з неї нові можливості» [5, с. 17]. Цікаво, 

що серед цих галузей мистецтва вона назвала архітектуру. Справді, 



 

 
59 

 

Матеріали V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань 

наскільки красивішими були б наші міста, якби до цих слів дослухалися 

архітектори! 

Олена Пчілка не тільки писала про народне мистецтво, вона усіляко 

популяризувала народне вбрання, одягаючи його разом зі своїми дітьми, 

привчаючи їх із раннього дитинства з повагою ставитися до культурної 

спадщини українців, що яскраво ілюструють нам сімейні світлини.  

На відомому фотопортреті ми бачимо її 

у традиційному народному одязі. 

Важливо відмітити, що Олена Пчілка не 

лише демонструє нам його красу, а 

презентує святковий жіночий костюм 

волинянок другої пол. ХІХ ст.! Вочевидь, 

до комплектування свого вбрання для 

цього знімка Олена Пчілка поставилася 

дуже серйозно, з науковим підходом. 

Тому це фото має наукову цінність, адже 

ілюструє дані письмових джерел того 

часу щодо крою, оздоблення, кількості 

складових народного одягу мешканців 

Волині [3, с. 168–169]. Ми бачимо 

святкову сорочку з вишитими рукавами 

(рослинні візерунки розкидані по всій їх 

довжині) та виложистим коміром 

(характерна ознака для цієї місцевості), 

смугасту спідницю-літник, запаску, 

безрукавку, намисто. На голові – святково 

пов’язана «крамна» хустка з «прензлями» 

(фото 1).  

Звернемо увагу на таку характерну деталь 

одягу Олени Пчілки як домоткана запаска, що 

часто згадується в документальних джерелах. 

Як частина незшитого жіночого поясного 

вбрання запаски функціонували в одязі 

волинянок здавна. Очевидно, спочатку вони 

одягалися просто на сорочку спереду та ззаду 

[3, с. 134]. Саме так на одній зі світлин кін. 80-х 

років ХІХ ст. вбрана маленька Леся, що тримає 

в руці грабельки, що свідчить про добре 

знання її матері національних традицій (фото 2). 

Фото 1 

Фото 2 
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Завдяки вміщеним в альбомі ілюстраціям ми дізнаємося про 

колористичне вирішення тла запасок (зелене, фіолетове) та поперечних 

смуг, що його декорують. У колекції Рівненського краєзнавчого музею є 

вироби з подібним забарвленням та розташуванням орнаментальних 

композицій. Цікавий опис запасок, які зустрічалися на Рівенщині на 

поч. ХХ ст., подає також Я. Корженьовська: «Вони є дуже барвисті, ткані в 

поперечні смуги і дрібненькі візерунки з трикутників і квадратів так, що в 

цілому мають вигляд килимка в мініатюрі» [3, с. 134]. 

У ХІХ ст. функціональне призначення запасок змінюється, їх найчастіше 

використовують як фартух, про що є письмові згадки: «Запаски – різновид 

фартухів, але вужчі, перетикані кольоровою вовною в поперечні 

паски» [3, с. 105]. Їх почали носити в комплексі з вовняними та 

напіввовняними спідницями – літниками (локальні назви – «саяни», бурки», 

«домоткани»), що слугували теплим, а також святковим убранням. Часто 

літники ткалися в поздовжні різнокольорові смуги на червоному тлі. 

В подібній одежі ми й бачимо Олену Пчілку на згадуваній світлині. Отже, 

можемо зробити висновок, що в ньому повністю відтворено місцеву 

традицію комплектування поясного одягу, його колірну гаму та 

розташування орнаментальних композицій.  

Деякі сумніви можуть виникнути стосовно безрукавного вбрання Олени 

Пчілки, адже на Волині на поч. ХХ ст. воно шилося значно коротшим. Але 

враховуючи те, що в другій половині ХІХ ст. безрукавки лише почали 

проникати в сільське середовище і відзначалися значним локальним 

розмаїттям, могли існувати різні їх форми. Тому цілком імовірно, що саме 

таке вбрання бачила Олена Пчілка в Звягельському повіті та відтворила у 

своєму костюмі на фото. Щодо пов’язування хустки – сумнівів, що такий 

спосіб характерний для молодих волинських жінок, не виникає. Варто лише 

порівняти це фото зі світлинами поч. ХХ ст., щоб зрозуміти правдивість 

зображення [3, с. 132, 168]. 

Леся Українка також любила фотографуватися в народному вбранні. 

У контексті дослідження цікавим є фото 90-х років ХІХ ст., де вони в парі з 

братом Михайлом теж демонструють одяг волинян. Микола вбраний у 

верхню одіж, яка за кроєм та оздобленням подібна до свити («семряги») 

темного кольору. У ній, як і в жіночому вбранні, права пола заходить на ліву, 

а оздоблення за розміщенням і стилістикою нагадує традиційне (вишивка 

чи обшивка скрученим вовняним кольоровим шнуром коміра-стояна, 

прорізів кишень, відворотів рукавів, правої поли, бокових швів, стану). 

Додаткове оздоблення – вовняні «бубляхи». Саме такі прикраси ми 

найчастіше зустрічаємо на традиційному верхньому одязі волинян на 

поч. ХХ ст. 
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Леся Українка одягнута в коротке 

приталене вбрання з довгими рукавами, 

подібне до каптана, та картату спідницю-

літник (окрім смугастих, зустрічалися і такі). 

На Волині каптани з’явилися у селянському 

середовищі наприкінці ХІХ ст. За 

інформацією, поданою В. Доманицьким, їх 

виготовляли здебільшого з чорної тканини, 

зокрема корту. Як правило, використовували 

якісні фабричні тканини, шилося таке 

вбрання «до стану», іноді ззаду рясувалося, 

чудово облягало фігуру. Прикрашалося 

найчастіше вишивкою чи обшивкою 

стрічками на верхній полі (або на обох) та 

рукавах. Отож, брат і сестра одягнулися так 

не випадково, а цілком продумано, 

відповідно до місцевої традиції (фото 3). 

Свої знання традиційного одягу Леся Українка чудово продемонструвала 

на сторінках «Лісової пісні», даючи характеристику одежі персонажів. 

У його комплексі на зламі ХІХ – поч. ХХ ст. відбувалися певні трансформації, 

змінювалися функціональне призначення, крій та колірна гама окремих 

компонентів. Найперше зміни торкнулися жіночого одягу. Чоловіки-

поліщуки (особливо літні) продовжували ходити в традиційному вбранні. 

Це дуже влучно підмітила Леся Українка. Характеристика зовнішнього 

вигляду й одягу дядька Лева – яскраве тому підтвердження: «Лев – уже 

старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду; по-поліському довге 

волосся хвилями спускається на плечі з-під сивої повстяної шапки-рогатки. 

Убраний Лев у полотняну одежу і в ясно-сиву, майже білу свиту, на ногах – 

постоли, в руках кловня (малий ятірець); коло пояса на ремінці – ножик, 

через плече – виплетений з лика кошіль на широкому ремені» [4, с. 210].  

Тут враховано всі деталі традиційного одягу поліщуків. Найхарактерніші з 

них – повстяна шапка з чотирикутним верхом (місцева назва – «рогатка»), ножик 

із ремінцем, прикріпленим до пояса. Ніж – необхідна річ, яку поліщуки завжди 

носили з собою, часто зачищаючи ним лозу для плетення постолів. Цю важливу 

деталь свого часу відмічали Ю. Крашевський та В. Доманицький. Останній, 

зокрема, зауважував: «Іноді складений ніж (“циганчук”), який підвішували до 

пояса на довгому ремінцеві, ховали у кишеню…» [3, с. 103, 102, 164]. 

Зауважимо, що археологічні матеріали фіксують цю традицію як дуже давню. 

Щоб зрозуміти точність опису Лесі Українки, порівняємо портрет дядька 

Лева з портретом типового поліщука в нарисі Й. Обремського: «Високий, 

Фото 3 
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сильний чоловік з довгою бородою ... у сорочці, випущеній на полотняні 

штани, підперезаній крайкою, або, що більш характерно – браним червоним 

вовняним поясом, озутий в липові чи лозові постоли. Цей образ 

доповнюється домотканим сукманом (свитою)… Невід’ємна характерна, 

типова риса в одязі поліщука – це калита (шкіряна або плетена з лика 

торбина, перекинута через плече, у якій зберігалися запаси хліба, гроші і т. п.). 

Також невід’ємною деталлю одягу є ніж і кресала, заткнуті за пояс. Цей 

образ часом доповнює козирок, чорна шапка крою російських солдатських 

кашкетів, або, якщо говорити про давніші часи – шапка-“ярмулка” або 

“шолом”, тобто “рогативка” з чотирма китицями, яка давніше носилася 

мешканцями Волинського Полісся, а подекуди носиться і тепер» [3, с. 170]. 

Не менш цікавою є характеристика одягу Лукаша: «Лукаш – дуже молодий 

хлопець ... убраний так само в полотняну одежу, тільки з тоншого полотна, 

сорочка випущена, мережана біллю, з виложистим коміром, підперезана 

червоним поясом. Коло коміра і на чохлах – червоні застіжки. Свити він не має, 

на голові – бриль. На поясі – ножик і ківшик з лика на мотузку» [4, с. 210]. 

Бачимо, що його одяг був подібним до одягу дядька, лише відрізнявся якістю 

полотна та кількістю прикрас. Характерною складовою його був пояс – 

червоний, очевидно, плетений. Оскільки Леся Українка акцентує на цьому 

увагу, можемо припустити, що в дядька Лева він був інший. Таким чином, 

завдяки письменниці відмічаємо одну дрібну, але важливу деталь: червоні 

пояси на Волинському Поліссі носили переважно молоді чоловіки. 

Леся Українка дуже точно відчула перехідний період в історії народного 

вбрання поліщуків, пов’язаний із розвитком промисловості та 

проникненням у сільське середовище фабричних тканин, міської моди, і з 

властивою їй спостережливістю зуміла зафіксувати його на сторінках 

«Лісової пісні». Зміни в традиційному жіночому комплексі одягу волинян на 

поч. ХХ ст. можемо прослідкувати в одязі Килини. На ній рясно зафалдована 

бурячкова спідниця (замінник смугастого літника), зелений фартух із 

нашитими на нього різнокольоровими стрічками (замість полотняного 

фартуха чи запаски) [1, с. 38]. На голові мала фабричну червону хустку з 

нашитими торочками. Незмінними залишалися лише крій та оздоблення 

натільного одягу – сорочки, яка, за старовинною традицією, густо 

перетикалася на рукавах червоними та синіми нитками, та крайка, що тісно 

перетягала її стан [4, с. 254]. Цікавою є згадка про намисто, зокрема, дукачі, 

адже інформації про нашийні прикраси того часу вкрай мало.  

У цьому творі Леся Українка неодноразово згадувала за серпанки, які 

використовувалися як головні жіночі убори: на голові Русалки був 

перловий вінок, з-під якого спадав серпанок; срібний серпанок на голову 

разом зі святковими шатами одягає Лісовик Мавці (на останніх сторінках 
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вона з’являється у чорній одежі й сивому непрозорому серпанку). Вказуючи 

на такі ознаки головного убору, як «сивий непрозорий», поетеса таким 

чином протиставляє його білому (святковому), прозорому [2, с. 111].  

Це порівняння має велике наукове значення. Воно свідчить, що письменниця 

була обізнаною з технологією виготовлення серпанкових тканин. Ми сьогодні 

можемо констатувати, що традиційні серпанки не були рідкотканими, а 

ставали прозорими після прання, крохмалення та розтягування спеціальною 

кулькою. Тонкі прозорі серпанки як святковий головний убір заміжньої жінки 

були добре відомі в той час на Волині. У колекції Рівненського краєзнавчого 

музею зберігається чимало зразків серпанкових наміток ХІХ ст. з Південної 

Рівенщини, виготовлених із тоненького лляного полотна і досить скромно 

оздоблених: кінці прикрашає переважно тканий орнамент у вигляді вузьких 

горизонтальних смуг червоного кольору [2, с. 110–111].  

Отже, Леся Українка написала не тільки талановитий твір, але й 

достовірно відтворила реалії певного історичного етапу, що надає йому 

особливої переконливості та правдивості.  

Таким чином обидві жінки – мати й донька – зробили вагомий внесок у 

дослідження народного одягу Волині та Волинського Полісся 2-ї пол. ХІХ – 

поч. ХХ ст. Їх праця заслуговує на нашу повагу та увагу. 
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УДК 7. 031.2 
Алла ХОМЯРЧУК, 

викладач Луцького педагогічного коледжу 
 

ВИШИВКА ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  

У ТВОРЧОСТІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ 
 

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що «національне 

виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. 
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Його основна мета – виховання свідомого громадянина, патріота, набуття 

молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних відносин, 

формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському 

суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-

естетичної, трудової, екологічної культури» [3]. Виховання та освіта мають 

сприяти розвитку творчо активної особистості, здатної сприймати 

прекрасне, гармонійне, досконале у житті, природі, мистецтві. 

Особливе значення у формуванні національної культури належить 

вишивці. Це унікальне мистецтво української нації. Вона зберегла і несе в 

собі нашу багатовікову культуру. Сучасна вишивка має глибокий зв’язок з 

традиціями народної вишивки, зберігає свій духовний зміст і доводить, що 

народне мистецтво – це велике надбання нашої багатовікової культури. 

Сьогодні історія вишивки викликає жваве зацікавлення та водночас є 

об ̓єктом численних дискусіи . У різних джерелах можна почерпнути 

відомості про те, що вона сягає часів, відколи людина навчилася шити одяг. 

Про побутування вишивки на українських землях є згадки вже в ХІ ст. 

(Ізборники князя Святослава Ярославовича і фрески собору Св. Софії у 

Києві). Про неї не раз писали мандрівники XVII ст. (Гійом Левассер де 

Боплан, Павло Алеппський). У XVIIІ–ХІХ ст. одяг українців описували 

Олександр Рігельман, Йоган Георгі, Дмитро Пащенко, Яків Маркович, Іван 

Вагилевич, Яків Головацький, Микола Маркевич та інші [1]. 

З давніх-давен і до сьогодні українці можуть похвалитися більше ніж 

сотнею технік виконання вишивки! Таке різноманіття свідчить як про 

любов пращурів до краси та їх винахідливість, так і про незамінність 

вишитого одягу на всій території України. 

Особливий вклад у дослідження і популяризацію орнаментів української 

вишивки здійснила Ольга Петрівна Драгоманова-Косач. Висококультурна 

жінка, неординарна особистість, патріотка, талановита письменниця і педагог, 

перекладач, фольклорист, етнограф, видавець і редактор, активна громадська 

діячка, Олена Пчілка внесла великий вклад у розвиток української культури.  

На Волині вона захоплювалась вивченням народного побуту, збирала 

зразки вишивок. Як наслідок її довголітньої праці над збиранням і 

дослідженням вишивок 1876 року з’явилася у світ праця «Український 

народний орнамент: вишивка, тканини, писанки». Книга за життя Олени 

Пчілки перевидавалася зі змінами п’ять разів. Але саме у першому виданні є її 

передмова, де вона розповідає, якою була українська традиційна вишивка, 

тлумачить символіку, пояснює орнаменти кожного аркуша альбому. Вона 

чітко розмежовує українську орнаментику від російської, пояснює, що нашій 

вишивці притаманні геометричні візерунки. Олена Пчілка доводить, що 
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український одяг був захищений оберегами, а російська вишивка несе тільки 

декоративну функцію.  

В альбомі зібрано орнаменти, вишиті найдавнішими швами: занизування, 

вишивка біллю, лиштва, вирізування тощо. Серед найдавніших кольорів – 

червоний, синій, сірий – виготовлені з натуральних барвників; наприклад, 

червоний – з материнки або комахи воскового черевцю. Заможні люди 

купували барвники і вишивали синіми нитками, а переважна більшість 

українців – червоними і білими (сірими). А червоно-чорна вишивка була 

запроваджена у нас, коли з’явилися нитки муліне і схеми брокарської 

вишивки (тобто хрестиком, завезеної Брокаром із Франції). До того 

вишивали доморобними нитками, з яких ткали полотно [2]. 

Поява такої поважної праці поклала початок науково-етнографічній 

розробці української орнаментики, стала надбанням історії українського 

образотворчого мистецтва. Слідом за першим друком з’являється збірник 

орнаментів Ольги Косач « Українські взори» (1879), але без передмови та зі 

зменшеною кількістю візерунків. Це видання було показано на Всесвітній 

виставці у Парижі (1900). Четвертий випуск «Українських узорів» (1992) 

присвячений волинському краєві [4]. Ольга Петрівна починала з наукового 

дослідження місцевого орнаменту Волині, а потім з метою поширення 

народного рукоділля стала друкувати практичні посібники з вишивання. 

Завдяки працям Олени Пчілки про самобутні українські орнаменти дізналися 

у всьому світі, а виданий альбом вважається першою систематизованою 

працею з дослідження українського народного мистецтва. 

Олена Пчілка, звертаючись до майбутніх поколінь, казала: «Вишивайте на 

сучасних тканинах, вишивайте за сучасною модою, робіть сучасні крої, але 

вишивайте старими швами». Олена Петрівна стала берегинею народної 

традиції і крізь часи звернулася до теперішньої молоді, яка також має 

зберегти своє, українське, і тим самим увіковічнити національний код 

на полотні і в душі. Адже українська вишивка – не просто одяг. Це щось 

особливе: особисте, рідне, святе. Вишивка – як символ, який зберігає своє 

коріння, ідентичність, розуміння себе. Це наша історія: міфологія, релігія, 

давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу.  

Вишивка – класичний вид українського народного мистецтва, що розкриває 

невичерпне багатство творчих сил народу, вершини його мистецького хисту. 
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 завідувач Колодяжненського літературно-меморіального 

 музею Лесі Українки, філії Волинського краєзнавчого музею 

 

ОЛЕНА ПЧІЛКА В НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВОЛИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ТА КОЛОДЯЖНЕНСЬКОГО  

ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
Зібрано й проаналізовано волинські видання з другої половини ХХ ст. і до сьогодення, 

заходи, присвячені життю, творчості, громадській діяльності та вшануванню пам’яті 

Олени Пчілки. 

Ключові слова: Олена Пчілка, путівники, каталоги, науково-практичні конференції, 

виставки, масові заходи. 

 

2019 року громадськість України відзначила 170 літ від дня народження 

української письменниці, перекладача, етнографа, фольклориста, громадської 

діячки, члена-кореспондента Всеукраїнської академії наук – Ольги Петрівни 

Драгоманової-Косач (Олени Пчілки; 1849–1930). 

Проте був час, коли Олена Пчілка (сестра Михайла Драгоманова, мама 

Лесі Українки), найактивніша учасниця літературного процесу другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні, була забута владою.  

1949 р. 

Про 100-літній ювілей Ольги Петрівни і не згадували. Відкритий того 

року музей у Колодяжному присвятили тільки Лесі Українці. 

  1971 р. 

До 100-річчя від дня народження Лесі Українки вперше видано 

ілюстрований чорно-білими світлинами путівник «Музей-садиба Лесі 

Українки в Колодяжному» (автори Йосип Струцюк, Іван Чернецький; Львів: 

Каменяр, 1971. 72 с.). Не часто, але добрим словом, без лайливих епітетів, 

згадано у ньому матір поетеси – Ольгу Петрівну Косач. 

1976 р. 

105-та річниця від дня народження Лесі Українки була відзначена другим, зі 

змінами і доповненнями виданням путівника «Музей-садиба Лесі Українки в 

Колодяжному» (автори Йосип Струцюк, Іван Чернецький; Львів: Каменяр, 
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1976. 44 с.), у якому Олені Пчілці віддано достойну шану за виховання своїх 

дітей в українстві. Резюме в путівнику подано польською мовою. 

1984 р. 

Путівник «Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі 

Українки» (автори Струцюк Й. Г., Чернецький І. І.; Львів: Каменяр, 1984. 

70 с.: іл.) знайомить із реконструйованою й оновленою експозицією музею: 

Літературно-меморіальним музеєм та меморіальною частиною садиби. 

Лесю Українку показано в колі великої, дружної й талановитої родини. 

1990 р. 

Створено стаціонарну виставку «Світло добра й любові» (до 60-річчя від 

дня смерті Олени Пчілки). Вона діяла протягом 1990–1992 рр. На ній було 

використано понад 220 музейних предметів. Волинський краєзнавчий 

музей був першим в Україні, хто пошанував Олену Пчілку на високому рівні. 

Виставка експонувалась у Луцьку та на Ковельщині. 

1991 р. 

В газеті «Прапор Леніна» (Ковель) опубліковано статтю Н. Пушкар «Матір 

поетеси» про Олену Пчілку – письменницю та громадську діячку, матір Лесі 

Українки. 

1994 р. 

У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки 

відкрито стаціонарні виставки: «Олені Пчілці – 145» та «Меморіальні речі 

родини Косачів», автор виставок Л. Мержвинська. Працювали також 

пересувні виставки: «145 років Олені Пчілці», автор Л. Федорук; 

«Старовинне фото (фото родини Косачів)», автор В. Комзюк. 

1995 р. 

Починаючи з 1995 року, у «Календарі знаменних і пам’ятних дат Волині» 

у переліку дат подається день народження (29 червня) і день смерті 

(4 жовтня) Ольги Петрівни Драгоманової-Косач (Олени Пчілки; 1849–1930). 

1996 р. 

До 125-ї річниці від дня народження Лесі Українки видано каталог-

довідник «Прижиттєві документи і матеріали Лесі Українки та родини 

Косачів» (упорядник і автор передмови Н. Ю. Пушкар), до якого увійшли 

родинні документи, світлини, а також творчий доробок Олени Пчілки 

(прижиттєві й рідкісні видання, рецензії та відгуки на її твори). 

Відкрито стаціонарну виставку «Олена Пчілка», автори Л. Мержвинська, 

Л. Федорук. 

1997 р. 

Працює стаціонарна виставка «Олена Пчілка» та пересувні: «Олена Пчілка 

дітям», автор Л. Мержвинська; «Леся Українка і Олена Пчілка – дітям», автор 

С. Рибчук; «Меморіальні речі родини Косачів», автор М. Чашук. 
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1999 р. 

29–30 червня до 150-річчя від дня народження Олени Пчілки та 50-річчя 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки 

проведено першу науково-практичну конференцію та видано науковий 

збірник «Олена Пчілка і Волинь». 

Створено стаціонарну виставку «Олені Пчілці – 150», автор В. Комзюк та 

дві пересувні: «Плине білий човник» (за дитячими творами Лесі Українки та 

Олени Пчілки), автор М. Чашук та «Меморіальні речі родини Косачів», автор 

Л. Мержвинська. 

2001 р. 

24–25 лютого до 130-річчя від дня народження Лесі Українки відбулась 

II Всеукраїнська науково-практична конференція, за матеріалами якої 

видано науковий збірник «Леся Українка і родина Косачів в контексті 

української та світової культури». Ряд наукових статей у збірнику 

присвячено Олені Пчілці. 

Створено стаціонарну виставку «Родина Косачів у фотографіях», автор 

Л. Федорук. 

До 130-ї річниці від дня народження Лесі Українки видано короткий 

путівник «Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в 

Колодяжному» (автор тексту Віра Комзюк; Луцьк: Ініціал. 8 с.). 

2002 р. 

Відкрито стаціонарні виставки: «Родина Косачів і українська діаспора. 

Унікальні матеріали про долю Лесі Українки, Олени Пчілки, членів родини 

Косачів та увічнення їх пам’яті за межами України», автор В. Комзюк 

(на виставці представлено 188 предметів); «Леся Українка і Олена Пчілка –

дітям», автор Л. Федорук. 

У «Календарі знаменних і пам’ятних дат Волині» на 2003 рік уперше 

відзначено 154-річчя від дня народження Олени Пчілки окремою статтею. 

2003 р. 

У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки, 

далі – у Волинському краєзнавчому музеї працювала стаціонарна виставка 

«Леся Українка і родина Косачів в екслібрисі» (1 серпня – 30 жовтня). 

Виставку відвідало 1600 чоловік.  

У Ковельській ЗОШ № 11 та Ковельському технікумі працювала 

пересувна виставка «Родина Косачів у фотографіях». 

У «Календарі знаменних і пам’ятних дат Волині» на 2004 рік 

опубліковано статтю до 155-ї річниці від дня народження Олени Пчілки. 

2004 р. 

Проведено III Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Волинський музей: історія і сучасність», присвячену 75-річчю Волинського 



 

 
69 

 

Матеріали V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань 

краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літературно-

меморіального музею Лесі Українки, видано збірник наукових матеріалів.  

На базі Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі 

Українки проведено обласні краєзнавчі літературно-педагогічні читання 

«Освіта і виховання в родині Косачів», присвячені 155-річчю від дня 

народження Олени Пчілки. 

2005 р. 

У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки 

проведено літературну годину до 75-х роковин з дня смерті Олени Пчілки 

«Недаром звалась Пчілка – від Бога трудівниця». Створено стаціонарну 

виставку «Великодня писанка», автор Л. Федорук. На ній експонувались 

34 писанки, відтворені О. Ф. Романюк за узорами Олени Пчілки.  

2006 р. 

24–25 лютого проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової 

культури» (шістдесят два учасники). 

До 135-річчя від дня народження Лесі Українки здійснено підготовку і 

видання путівника «Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в 

Колодяжному» (текст В. Комзюк, Л. Мержвинської; Луцьк: Ініціал, 2006. 82 с.), 

який став справжнім подарунковим виданням. 

Цього ж року видано скорочений варіант путівника «Літературно-

меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному» (текст 

В. Комзюк; Луцьк: Ініціал. 12 с.). 

2007 р. 

У ЗОШ № 3 м. Ковеля експонувалась пересувна виставка «Олена Пчілка – 

поетеса, прозаїк, драматург, етнограф», автор Л. Федорук. 

2008 р. 

Вийшов каталог-довідник «Документи і матеріали Лесі Українки та 

родини Косачів у музеях, установах Волині» (видання 2-ге, зі змінами і допов., 

упорядкування Т. Я. Данилюк-Терещук, Н. Ю. Пушкар), який став логічним 

продовженням попереднього (1996 р.) видання. Матеріали про родину 

Косачів-Драгоманових, зокрема про Олену Пчілку, значно доповнено. 

Видано путівник «Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в 

Колодяжному» (автори тексту В. Комзюк, Н. Пушкар; Луцьк: Медіа. 12 с.: іл.). 

2009 р. 

Відбулася Всеукраїнська історико-краєзнавча наукова конференція 

«Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка і родина Косачів в 

історії інтелектуальної еліти України та Волині», присвячена 160-річчю від 

дня народження Олени Пчілки та 60-річчю з часу створення 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. 
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Свої статті до наукового збірника подали 55 учасників з різних куточків 

України. 

У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї проведено 

театралізовану екскурсію «Недаром звалась Пчілка – від Бога трудівниця». 

2010 р. 

Видано альбом «Український народний орнамент: Вишивки, тканини, 

писанки. Зібрала Олена Пчілка». Репринтне відтворення першого видання, 

Київ, 1876. Вст. ст. Н. Сташенко. Упор. В. Комзюк, Н. Пушкар. Ковель: ТОВ 

«Ковельська міська друкарня», 2010. 36 с. + 33 іл. Про цю подію 

повідомлялось у журналі «Музеї України» (2010 р., № 3, с. 32). 

2011 р. 

Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Леся 

Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури», 

присвячену 140-річчю від дня народження Лесі Українки та 100-річчю з 

часу написання драми-феєрії «Лісова пісня».  

Відкрито стаціонарні виставки: 

– «Етнографічні узори Олени Пчілки та Ольги Косач-Кривинюк», автор 

О. Антонюк; 

– «Великодні писанки», автор І. Лукашик. 

До 140-річчя від дня народження Лесі Українки видано путівник 

«Колодяжне – колиска Лесиного таланту» (текст Л. Мержвинська; Ковель: 

ТОВ «Ковельська міська друкарня». 36 с.: іл.). 

2012 р. 

Видано колективну працю «Леся Українка. Волинські сюжети. Історико-

краєзнавчі нариси». Упорядкування Н. Ю. Пушкар, В. М. Комзюк. Луцьк, 

2012. 252 с. 

2013 р. 

У серії «Колекції Волинського краєзнавчого музею» (випуск 7; ТОВ 

«Ковельська міська друкарня», 16 с.: іл.) укладено і видано буклет 

«Меморіальні речі Лесі Українки та родини Косачів зі збірки 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки», до 

якого увійшло 108 предметів – унікальних особистих речей Лесі Українки, 

Олени Пчілки, Петра Косача, братів і сестер Лесі Українки. 

2014 р. 

Видано книгу «Козачка Олена: Посвята М. В. Лисенкові / передмова, 

підготовка до друку та упорядкування В. Комзюк, Л. Мержвинської, 

Н. Пушкар. Луцьк: Надстир’я, 2014. 58 с.». 

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 

165-річчю від дня народження Олени Пчілки та 65-річчю з часу створення 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки 
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і видано збірник статей, присвячених дослідженню життя, творчої 

спадщини й увічнення пам’яті Олени Пчілки, Лесі Українки, інших 

представників відомої української родини Косачів-Драгоманових в 

контексті української та світової історії та культури. Участь у конференції 

взяли 52 дослідники. 

Проведено масовий захід «У дитячому крузі» за творами Лесі Українки та 

Олени Пчілки для дітей. Захід присвячений 165-річчю від дня народження 

Олени Пчілки та 65-річчю з часу створення Колодяжненського літературно-

меморіального музею Лесі Українки. 

2015 р. 

Видано книгу «Олена Пчілка – дітям. Львів: Апріорі, 2015. 76 с.: іл.», 

упорядниками та авторами передмови якої є Наталія Пушкар та Віра Комзюк. 

Проведено музейний захід «Різдво у Косачів. Лялькова вистава за 

оповіданням “Забавний вечір” Олени Пчілки». 

2016 р. 

Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Минуле і 

сучасне Волині та Полісся. Леся Українка і родина Косачів в історії та 

культурі України та Волині», присвячену 145-річчю від дня народження 

Лесі Українки.  

Працівниками Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі 

Українки та учасниками гуртка «Лесине джерельце» поставлено виставу 

«Забавний вечір» за твором Олени Пчілки. 

2017 р. 

Проведено масові заходи: 

– «Годі, діточки, вам спать!». Гостини в Олени Пчілки, присвячені 169-й 

річниці від дня її народження. Сценарій заходу підготували наукові 

працівники Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі 

Українки: Л. О. Мержвинська, М. Б. Чашук, Т. В. Нерода, О. П. Бойко. 

– День пам’яті Олени Пчілки. Відкриття виставки «Олена Пчілка в 

фотографіях та портретах». Автор Л. О. Мержвинська. 

– «На зеленому горбочку» – дитяче дійство за творами Олени Пчілки. 

Сценарій заходу підготували наукові працівники Колодяжненського 

літературно-меморіального музею Лесі Українки Л. О. Мержвинська, 

М. Б. Чашук. 

– Літературний вечір «Те слово живуще... я серцем вітаю». Образки 

творчості Лесі Українки та Олени Пчілки. До Дня української писемності та 

мови. Сценарій заходу підготували наукові працівники Колодяжненського 

літературно-меморіального музею Лесі Українки: Л. О. Мержвинська, 

М. Б. Чашук, Т. В. Нерода. 
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Підготовлено стаціонарні виставки: 

– «Великодні писанки Олени Пчілки». Автор М. Б. Чашук. На виставці 

представлено 55 експонатів основного фонду Колодяжненського 

літературно-меморіального музею Лесі Українки. 

– «Олена Пчілка в фотографіях та портретах». Автор Л. О. Мержвинська. 

На виставці представлено 57 експонатів основного фонду 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. 

У м. Ковель та Ковельському p-ні працювали пересувні виставки: 

– «Годі, діточки, вам спать!». Присвячено Олені Пчілці. Автор О. П. Бойко. 

– «Леся Українка та родина Косачів у фотографіях». Автор Л. О. Мержвинська. 

– «Леся Українка та родина Косачів у світлинах». Автор М. Б. Чашук. 

– «Олена Пчілка – дітям». Автор Т. В. Нерода. 

– «Ілюстрації художників до творів Лесі Українки та Олени Пчілки». 

Автор М. Б. Чашук. 

– «Олена Пчілка у портретах та фотографіях». Автор Л. О. Мержвинська. 

2018 р. 

Відбулась Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 

«Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та 

європейській історії», присвячена 27-й річниці незалежності України, 100-й 

річниці Української революції та 500-й річниці надання Ковелю 

магдебурзького права. Видано збірник наукових статей, де другий розділ 

має назву «Леся Українка, Олена Пчілка та родина Косачів в історії та 

культурі Волині та України».  

Проведено масові заходи: 

– «Різдво у Косачів. Дитяча вистава «Марусина ялинка» за п’єсою Олени 

Пчілки у співавторстві з Л. Вілінською у постановці членів гуртка «Лесине 

джерельце». Сценарій заходу підготували наукові працівники 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. 

– Відкриття виставки «Великодні писанки Олени Пчілки». Сценарій 

заходу підготувала завідувач філіалу О. П. Бойко. 

– «Діти – се наш дорогий скарб, се наша надія, се наша молода Україна...». 

До 169-ї річниці від дня народження Олени Пчілки. Сценарій заходу 

підготувала М. Б. Чашук, старший науковий співробітник 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. 

Відкрито стаціонарну виставку «Великодні писанки Олени Пчілки». 

Автор О. П. Бойко. 

Працювали пересувні виставки: 

– «Леся Українка та Олена Пчілка в фотографіях та документах». Автор 

Л. О. Мержвинська. 

– «Леся Українка та Олена Пчілка в фотографіях». Автор Л. О. Мержвинська. 
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– «Леся Українка та Олена Пчілка у фотографіях та портретах». Автор 

Л. О. Мержвинська. 

– «Олена Пчілка». Виставка одного експоната. Портрет худ. Лариси 

Іванової. Автор О. П. Бойко. 

2019 р. 

У Волинському краєзнавчому музеї та Колодяжненському літературно-

меморіальному музеї Лесі Українки 2019 р. оголошено роком Олени Пчілки. 

Проведено масові заходи: 

– «Різдво у Косачів. Спільний проект Колодяжненського літературно-

меморіального музею Лесі Українки та Ковельської гімназії імені Олени 

Пчілки. Вистава за п’єсою Олени Пчілки «Без’язикий». Сценарій заходу 

підготувала М. Б. Чашук, старший науковий працівник Колодяжненського 

літературно-меморіального музею Лесі Українки. 

– Літературно-музичний вечір, присвячений 148-й річниці від дня 

народження Лесі Українки, «Я завдячую тобі, моя мамочко!». Сценарій 

заходу підготувала Л. О. Мержвинська, провідний науковий працівник 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. 

– Відкриття виставки «Олена Пчілка та Леся Українка в портретах». 

Сценарій заходу підготува Л. О. Мержвинська, провідний науковий працівник 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. 

– Відкриття виставки «Етнографічні узори Олени Пчілки». Сценарій 

заходу підготувала О. П. Бойко, завідувач Колодяжненського літературно-

меморіального музею Лесі Українки. 

Працювали основні виставки: 

– «Олена Пчілка та Леся Українка в портретах». Автор Л. О. Мержвинська. 

– «Етнографічні узори Олени Пчілки». Автор О. П. Бойко. 

У «Календарі знаменних і пам’ятних дат Волині» на 2019 р. опубліковано 

статтю до 170-ї річниці від дня народження Олени Пчілки. 

Підготовлено до друку путівник «Літературно-меморіальний музей Лесі 

Українки в Колодяжному» (текст В. Комзюк, Н. Пушкар, фото О. Бойко, О. В’юн). 
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річчю з часу створення Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі 
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ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
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Розглянуто питання формування національної свідомості школярів як одного з 

найважливіших чинників патріотичного і громадянського становлення молодого 

покоління. Зокрема, аналізується досвід використання для цього в сучасній школі 

педагогічної та народознавчої спадщини Олени Пчілки. 

Ключові слова: національна свідомість, національно-патріотичне виховання, усна 

народна творчість, метод проєктів. 

 

Опановуючи мову, історію та культуру народу, учень замислюється над 

долею рідного краю, його минулим і сучасним, усвідомлює, що покликаний 

будувати його майбутнє. 

Яскравим прикладом патріотизму для майбутніх поколінь стала творча 

діяльність Олени Пчілки на ниві фольклору. Літературознавці зазначають, 

що збирання етнографічних матеріалів завершилося науковим виданням, а 

зацікавленість письменниці усною народною творчістю не могла не 

вплинути на виховання дітей у сім’ї. 

Олена Пчілка казала: «В дітей мені хотілося перелити свою душу й думки, – 

і з певністю можу сказати, що мені це вдалося» [1, с. 889]. Ця цитата 
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свідчить про те, що глибокі патріотичні почуття, любов до українського 

слова мати Лесі Українки зуміла виховати і в своїх дітях. 

Ми бачимо, що заохочування Ольги Петрівни не було марним: бажання 

зберегти самобутність народної пісні надихало Лесю Українку не тільки 

збирати фольклорні зразки, а й використовувати їх у своїй творчості, 

здійснювати наукові дослідження, що свідчить про глибоко розвинуте 

почуття патріотизму і національної свідомості поетеси.  

У листі до Івана Франка Леся Українка зазначає: «При тім маю такий 

замір: при моїх купальських піснях (й інших обрядових) маю записані 

мотиви, отже хотіла б просити п. Лисенка проредагувати мені ті мотиви… 

Я, бачте, думаю, що пісня без мотиву тільки наполовину жива» [1, с. 214–215].  

Реалізації ідей національно-патріотичного виховання у школі сприяє 

вивчення усної народної творчості на уроках української літератури. 

Одним з ефективних засобів одержання системи знань про твори 

фольклору є використання методу проєктів. Глибокого виховного впливу 

зазнають учні, коли учитель зумів так побудувати урок, щоб дитина могла 

доторкнутися усім єством і відчути насолоду від споглядання продукту 

своєї праці, власної, нехай крихітної зернини на безмежному полі знань. 

Під час вивчення народної обрядової поезії у шостому класі та суспільно-

побутових пісень у сьомому планую проєкт на тему «Наша дума, наша пісня 

не вмре, не загине». 

Цілі проєкту: 

– актуалізувати й поглибити знання учнів про українську народну пісню; 

– зберегти самобутність фольклорних творів на території місцевої 

селищної ради; 

– навчити самостійно збирати матеріал і використовувати для 

пізнавальних і практичних завдань; 

– розвивати комунікативну, інформаційну компетенцію; 

– виховувати громадянина-патріота, формувати гармонійний зв’язок 

особи з народом через твори фольклору. 

Підготовчий етап: 

– ініціативний колектив учнів 6-го класу об’єднано у три тимчасові групи 

за місцем проживання (села Грем’яче, Яківці, Скреготівка); 

– оголошено тему, визначено мету, усі доступні джерела інформації; 

– проведено розподіл завдань, організовано діяльність груп; 

– обговорено прогнозовані результати. 

Збір необхідної інформації: на території Грем’яченської сільської ради 

учнями 6-го класу із вуст односельчан записано 48 українських народних 

пісень. 
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Аналіз зібраної інформації: 

– групування пісень; 

– визначення художніх особливостей; 

– дослідження варіативності. 

Оформлення результату: зібраний фольклорний матеріал учні 

редагували, друкували і презентували як збірку народних пісень «Наша 

дума, наша пісня не вмре, не загине…». 

 

 

 

 

 

 

     

Оцінка й підбиття підсумків: без знання української народної пісні 

неможливе знання народу, його історії, звичаїв, традицій, його мови, а отже, 

немає і не може бути справжнього патріотизму. 

Петро Одарченко у статті «Мати Лесі Українки» називає видатну 

письменницю «піонером в ділянці національного виховання українських 

дітей» [1, с. 889]. 

Як висновок, хочу зазначити, що праця славних дочок України – Лесі 

Українки та Олени Пчілки на ниві фольклору є прикладом справжнього 

патріотизму, несе в собі глибокий духовний ресурс, що може бути 

використаний для формування національної свідомості українця.  

Укладена збірка стане в пригоді при вивченні усної народної творчості, 

літератури рідного краю, при проведенні виховних заходів.  

 
Література 

1. Косач-Кривинюк О. П. Леся Українка. Хронологія життя і творчости / репринт. вид. 

Вст. cт. М. Г. Жулинського. Луцьк: Волин. обл. друк., 2006. XVI с.+928 с.: іл. 13 с. (Проект 

«Літературознавча скарбниця»). 
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УДК 821.161.2 (477) 
Наталія ПШОНЮК,  

учитель української мови та літератури опорного закладу загальної середньої освіти 
«Сошичненський ліцей» Камінь-Каширської районної ради Волинської області 

 

ЗА ЩО МИ ЛЮБИМО ЛЕСЮ? 
 

Розглядається досвід учительського та учнівського колективу Сошичненського ліцею 

щодо проведення культурно-освітньої роботи з ушанування Лесі Українки та її родини. 

Ключові слова: Леся Українка, родинне дерево, виставка, Генріх Гейне, вчителі-

філологи. 

 

«Нехай мої струни лунають», – писала Леся Українка в одному з віршів, 

який входить до циклу «Сім струн» у 1890 році. 

«Нехай мої струни лунають» – отримала назву збірка віршів Лесі 

Українки, упорядкована Н. Сташенко у 2009 році. 

«Нехай мої струни лунають…» – таку назву мав захід, який відбувся у 

Сошичненській школі 27 лютого 2020 року. Вчителі, учні, батьки, жителі 

Сошичненської громади взяли участь у щорічному вшануванні улюбленої 

письменниці – Лесі Українки. 

Якщо запитати у будь-якого перехожого українця: «Ви знаєте Лесю 

Українку?», «У чому секрет її таланту?», то, мабуть, кожен з них дасть ту ж 

відповідь – це поетеса, дочка українського народу, сильна духом жінка, яка 

залишила нам у спадок любов до Батьківщини. 

Тоді виникає ще одне питання: «За що ми любимо Лесю?». За порадою 

Гете, щоб пізнати поета, треба піти у його край. Захід «Нехай мої струни 

лунають...» дав нам таку можливість. Адже всі учителі-філологи з року в рік 

плекають та прищеплюють любов до Лесі Українки, а тим більше ті, які 

вважають себе односельчанами поетеси. 

З біографії письменниці ми знаємо, що у Запрудді проживала улюблена 

тітка Лесі – Єлена. Протягом 1901–1907 рр. у це село приїжджали доньки 

Косачів, Петро і Ольга Косачі, поза сумнівом, й Леся. Сьогодні Запруддя 

об’єднане із Сошичним у Сошичненську ОТГ, тому це один із вагомих 

показників вважати себе односельчанами, а то й далекими родичами.  

Знаючи достеменно біографію поетеси, учителі української мови та 

літератури організували створення родинного дерева «Дворянське гніздо 

Косачів», залучивши до цієї справи батьків. Оскільки у Колодяжному Леся 

мала свій «білий будиночок» із терасою для сонячних ванн, мініхатинку 

також презентовано у школі. Крім того, була виставка творів, книг, 

портретів, Лесиних робіт. Усі пам’ятаємо, що на робочому столі поетеси 

стояв портрет Генріха Гейне, про цю деталь із її життя теж не забули. 
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До того ж, заохотили учнів написати 

листи письменниці, знаючи про її 

власне листування. Це також стало 

атрибутом виставки. Запросили на захід 

і саму Лесю в українському вбранні із 

«грабельками». До речі, відшукали фото 

біля плетеного крісла і відтворили це у 

стінах нашої школи.  

Побувавши у «Лесиній світлиці», всі 

гості заходу змогли подивитися 

святковий концерт «Нехай мої струни 

лунають…». Вони справді лунали з 

першого Лесиного вірша «Надія» до 

ніжної мелодії на фортепіано. Блискуче 

виконали учні улюблений танець її 

дитинства «Подоляночка». Лісова Мавка 

теж не забарилася на гостину. 

Пригадаймо, що прототипів дійових 

осіб «Лісової пісні» Леся бачила саме в Запрудді, коли приїжджала до тітки 

Єлі в гості. 

На знак безмежної любові до поетеси весь педагогічний колектив, який 

долучився до заходу, взяв участь у створенні віночка пам’яті для Лесі Українки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У крапельці Лесиного таланту відображається і талант нашої колеги, 

вчительки світової літератури, Любові Степанівни Фіц, яка подарувала свою 

поезію «Лесі Українці». 

Директор нашої школи Маріанна Василівна народилася та виховалася в 

Запрудді. Виявляється, на тому самому місці, де знаходилася садиба 
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Тесленків-Приходьків, вона провела своє дитинство. Вона, ніби від Лесі, 

передала нам вітання душі.  

Оскільки на святі у нас були присутні гості зі всього району, ми вирішили на 

згадку обмінятися подарунками. Ця мить дозволила нам пригадати щедрість 

поетеси. Бо вона неодноразово обдаровувала своїх сільських подруг, також 

щедрою була до всіх жінок із села, нікому не відмовляла, допомагала всім. 

Кожен із гостей залишив свій улюблений колір веселки у прозорій вазі, а 

навзаєм отримав рукодільний виріб від вихованців гуртка ЗОШ с. Сошичне. 

Цей захід ще більше переконав нас у надзвичайній силі духу поетеси, 

винятковій мужності, духовній красі й мистецькому обдаруванні Дочки 

Прометея. Її талант виявився у поезії, драматургії, прозі, літературній 

критиці, публіцистиці, перекладацькій роботі, фольклористиці. 

До того ж, любила Леся землю, природу України. Змалку працювала на 

своїх грядочках. Старанно саджала та дбайливо доглядала квіти, які бабуся 

передавала з Полтавщини на Волинь. Такою працелюбністю Леся схожа на 

поліську жінку. Мабуть, тому наша любов до неї безмежна. 

 

 

УДК 373.5:82.09(477.82)  
Наталія ЛУЦЮК, 

учитель української мови та літератури КЗ «Луцька гімназія № 21 

імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області», 

вчитель-методист, лауреат обласної премії імені Лесі Українки 

 

ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ГІМНАЗІЇ9 

 
Розкрито систему роботи педагогічного колективу з виховання національної гідності учня 

Нової української школи на прикладі життя та літературної творчості Лесі Українки.  

Ключові слова: дні Лесі Українки, літературна освіта, учнівське товариство, літературні 

інтелектуальні ігри, квести, захист творчих проєктів школярів, конкурси читців.  

Lutsiuk N. S. Creativity of Lesia Ukrainka in the Educational Space of the Gymnasium. 

The article deals with the system of the teaching staff work on education of national dignity of 

the New Ukrainian school students on an example of life and literary creativity of Lesia Ukrainka. 

Key words: days of Lesia Ukrainka, literary education, student society, literary intellectual 

games, quests, schoolchildren’s creative projects defense, readers’ competitions. 

 

Постановка питання. Національну гідність учня Нової української 

школи важливо виховувати на творчості класиків. Доробок Лесі Українки 

для цього вважаємо найбільш вдалим, бо в ньому звучать актуальні мотиви, 

                                                           
9
 Передрук: Педагогічний пошук. 2020. № 3 (107). С. 60–63. 
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суголосні з сьогоденням, а її життя – переконливий приклад служіння 

українському народові.  

Вивчення творчості Лесі Українки в процесі здобуття учнями 

літературної освіти відбувається на уроках і факультативах, у позакласній 

та позашкільній роботі, а також самостійно і в родинному колі. 

Урок посідає центральне місце в цій системі, має конкретну ціль, яка 

водночас є складовою загальної мети навчання літератури. Шлях до мети 

визначає вчитель. Готуючись до уроку, кожен педагог формулює завдання, 

визначає тип уроку, провідний метод, добирає обладнання, продумує етапи 

і навчальну ситуацію, налаштовує клас на певну емоцію, планує 

інтегративні параметри, передбачає простір для творчості та особистої 

думки школярів. Учителі гімназії, реалізуючи педагогіку співробітництва, 

прагнуть, щоб кожен урок був своєрідним дослідженням, відкриттям 

сучасникам багатогранної особистості Лесі Українки. 

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи поезії Лесі Українки «Мрії», «Як 

дитиною, бувало…», «Тиша морська» у 6-му класі, ознайомлюю дітей із 

цікавою інформацією про поетесу. Зокрема про те, що Леся була першою 

вчителькою музики та французької мови сестри Ісидори, вчила грати на 

фортепіано сестру Оксану, займалася освітою своїх кузенів Шимановських. 

Під час перебування в Єгипті (1909–1910 рр.) допомагала вчитися 

українським підліткам – гімназистам Охріменкам. Навчала грамоти двох 

арабських хлопчиків. Історик Дмитро Яворницький був захоплений її 

успіхами і згадував, що арабчата засвоювали знання, які так щедро, з 

любов’ю віддавала поетеса. Шестикласники самі залюбки готують 

випереджувальні завдання про письменницю, її дитинство, особливу увагу 

звертають на спілкування з близькими та рідними, світ її захоплень. 

Ознайомлення з віршем «Мрії» починаю з історії слова «мрія», яке придумав 

та ввів у мовно-літературний простір письменник Михайло Старицький. 

Уперше вжив його у вірші, який написав Олені Пчілці. Акцентую увагу 

на лексичному значенні цього слова. Використовуючи тлумачний словник, 

учні коментують значення іншого слова – «лицар», зацікавлено розповідають 

про середньовічну воїнську еліту, «кодекс лицарства». Висловлюючи 

враження про поезію, гімназисти розповідають про свої мрії, за бажанням 

готують та представляють творчі завдання: «Як досягти мрії?», «Щоб мрія 

стала дійсністю», «Тепло рідної домівки», «Чому Леся захоплювалася добою 

лицарства?». Як різновид роботи – колективне створення асоціативного 

портрета ліричної героїні вірша «Як дитиною, бувало…».  

Враховую бажання учнів працювати в групах при ознайомленні з поезією 

«Тиша морська». Учасники відображають думки та враження про твір, 

представляють своє бачення, яким повинен бути музичний супровід поезії. 
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На кожному з уроків приділяю увагу виразному читанню віршів. 

Намагаюсь ефективно використати можливості пари. Не перевантажую 

учнів, видозмінюю діяльність, залишаю місце для естетичних переживань і 

висловлення власної думки дитини. 

На уроках української літератури у 8-му класі під час вивчення творів Лесі 

Українки здійснюю міжпредметні зв’язки з історією, географією, зарубіжною 

літературою, образотворчим мистецтвом. Ретельно добираю відеозаписи та 

репродукції картин. Читаючи поезії, разом з учнями малюємо в уяві 

картинки, образи, намагаюся допомогти їм «побачити» настрій твору, 

емоційний стан ліричного героя (героїні), пропоную спільно визначити 

мотиви поезій «Давня весна», самостійно – «Хотіла б я піснею стати…». 

Серед методів та прийомів, які допомагають розкривати зміст, проблеми, 

мотиви ліро-епічної поеми «Давня казка», використовую «Незакінчене 

речення», «Мікрофон», «Кола Вена», «Майстерню художника», «Доведи або 

спростуй», елементи дискусії на тему ролі митця в суспільстві, проводжу 

аналогії з сучасним життям. Залюбки гімназисти беруть участь в інсценізації 

уривків поеми. Намагаюся засобами літератури розвивати специфічні 

здібності й уміння: творчу уяву, естетичне сприйняття художнього образу, 

емоційний відгук на експресію слова, розуміння образно вираженої думки, 

емпатію (здатність відчувати іншу людину, зокрема літературного героя), 

уміння застосовувати літературознавчі знання. Сама переймаюсь емоцією і 

поширюю її на клас за допомогою художнього слова, коментарів до нього 

шляхом відвертого діалогу з учнями-читачами. 

Лірика Лесі Українки така ж багата і глибока, як творча натура авторки. 

Тлумачити вірші поетки найдоцільніше через мікрообрази, які дають вихід 

на внутрішній психорівень (свідоме і несвідоме), побачити те, що ховається 

між рядками, у тіні тропів. У шкільній програмі Лесю Українку вивчаємо за 

її творами, але сучасні інтерпретації творчості не менш важливі – графіті, 

фільми, мультфільми, відеоігри, соціальні медіа, навіть епістолярії 

чи Лесині мемуари – це ж окремі світи. На уроці літератури в 10-му класі, 

який був проведений спільно з моєю випускницею, кандидатом 

філологічних наук, викладачем Волинського національного університету 

імені Лесі Українки О. Кошелюк, учні проявляли максимум уваги саме до 

інтерпретацій, можливості наблизитися впритул до творчості Лесі Українки 

через сучасні комунікаційні канали. І це був цікавий та успішний досвід.  

Вивчення творчості Лесі Українки в старших класах вимагає від 

словесника серйозної підготовки. Тому звертаюся до літературно-

критичних статей дослідників творчої спадщини поетеси: С. Павличко, 

Т. Гундарової, Л. Скупейка, Н. Зборовської, В. Гуменюка. Чимало корисного 
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знаходжу в збірнику наукових праць «Леся Українка і сучасність», у 

дослідженні І. Денисюка, Т. Скрипки «Дворянське гніздо Косачів».  

Десятикласники проявляють значний інтерес до інформаційно-

комунікаційних технологій. Саме тому вчитель української мови та 

літератури І. Ковальчук зі своїми вихованцями реалізували творчий проєкт: 

в інстаграмі створили сторінки Лесі Українки зі світлинами, які 

відображають різні періоди життя поетки, та цікавими коментарями до них. 

Ще один аспект різновиду роботи – бачення образу письменниці в 

сучасному світі. Вихованці Л. Дудечко спрогнозували ймовірні думки 

письменниці щодо подій, які відбуваються зараз в Україні. 

На уроках виразного читання вчитель гімназії, кандидат філологічних 

наук А. Яремко приділяє значну увагу мелодекламації, яка допомагає 

знімати напруження, дає можливість змінювати форми діяльності учнів, 

сприяє формуванню естетичних смаків. 

Щоб відчути атмосферу побуту, стосунків у сім’ї Лесі Українки того періоду, 

коли родина проживала в Луцьку, вчителька В. Садова для проведення уроку 

літератури в 10-му класі використала можливості будинку Косачів, музею 

«Лесина вітальня», які знаходяться неподалік від замку Любарта. 

У практиці роботи словесників – створення буктрейлерів, ментальних 

карт за творчістю Лесі Українки. 

Уроки позакласного читання вчителі гімназії використовують для 

ознайомлення учнів з історією літературної премії імені Лесі Українки, 

представляють письменників, які стали її лауреатами: Н. Гуменюк, 

З. Мензатюк, В. Рутківського, Г. Чубач, М. Слабошпицького, їх твори. 

Широкою є палітра тем, присвячених Лесі Українці, Олені Пчілці, які 

розглядаються на уроках літератури рідного краю в нашому освітньому 

закладі. У доробку кожного волинського поета є такі твори. Звертаємося до 

поезій О. Богачука, П. Маха, І. Чернецького, Н. Горик, П. Гоця. Найкраща 

форма проведення уроку літератури рідного краю – це зустрічі з 

письменниками: Н. Гуменюк, В. Лисом, О. Криштальською, О. Пашук, 

В. Штинько, Н. Гранич, В. Слапчуком. З теплотою та ніжністю згадуємо 

зустрічі, які проводив Василь Степанович Гей. Він умів знайти шлях до 

кожного учня, вчителя, спілкування з ним було цікавим і корисним.  

Ще одна форма роботи, яка стає традиційною у нашій школі, – це 

літературні вечори, до підготовки і проведення яких активно залучаються 

батьки. Вони не тільки висловлюють свої думки про твори, а й прекрасно 

читають поезії.  

Під час проведення додаткових розвивальних занять з літератури 

звертаю увагу учнів на творчість художників, які в різні періоди 

ілюстрували поезію, драматичні твори та прозу поетеси: І. Їжакевича, 
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О. Губарєва, С. Караффи-Корбут, М. Дерегуса. Кольорові ліногравюри 

виконано аквареллю до казки «Біда навчить» художником В. Литвиненком. 

Кілька разів у післявоєнні роки видавалася книга «Вишеньки», 

ілюстратором якої був М. Худяк. До 120-річчя від дня народження Лесі 

Українки кандидат філологічних наук, дослідник творчості поетеси О. Рисак 

упорядкував збірку творів «Грай, моя пісне». Художнє оформлення здійснив 

М. Шамрила, який викладав образотворче мистецтво в нашій гімназії. 

У видавництві «Надстир’я» 2002 року надруковано казку «Лелія». 

Ілюструвала твір волинська художниця В. Михальська, з якою ми 

підтримуємо теплі та дружні стосунки. 

На уроках української мови використовую як ілюстративний матеріал 

вірші та прозу Лесі Українки. Молодий словесник Д. Ковальчук 

упорядкувала збірник диктантів для учнів 5–9 класів за біографією та 

творами поетеси, який є корисним у практичній роботі. Н. Борецька, 

вивчаючи складне речення, пряму мову в 9-му класі, розробила систему 

вправ, тренувальних завдань на основі творчої спадщини письменниці. 

Значне місце в освітньому процесі відводиться розвитку творчих 

здібностей учнів. Саме з цією метою понад 20 років у навчальному закладі 

діє філія учнівського товариства «Мрія», у якій активно співпрацюють 

учителі та гімназисти. Певні здобутки, знахідки мають секції української 

мови та літератури, літературної творчості. Значну допомогу впродовж 

багатьох років ми відчуваємо від науковців Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, які були керівниками профільних курсів 

та факультативів. Постійно у практичній роботі використовуємо методичні 

рекомендації С. Богдан, кандидата філологічних наук, професора щодо 

мовознавчих досліджень, збору фактичного матеріалу, опрацювання 

наукової літератури, структурно-семантичної організації наукового 

дослідження, підготовки роботи до захисту. Світлана Калениківна була 

науковим керівником наших гімназистів, які досліджували мовотворчість у 

«Лісовій пісні», мовне вираження світу природи в поетичних творах Лесі 

Українки. Вчителька гімназії Н. Сладковська допомагала школярам вивчати 

зв’язок Лесиної поезії з музикою, зокрема акцентувала увагу на творах, 

написаних волинськими композиторами. Мої вихованці, восьмикласники, 

працювали над дослідженням збірки фольклорних творів «Дитячі пісні, 

ігри, казки». Згодом презентували свої напрацювання, зокрема інсценізації 

казок: «Про котика та півника», «Про Івашка», «Про дивну сопілку», ігор: 

«Пускайте нас», «Савка», «Рак-неборак» учням початкових класів. Вихованці 

Л. Романюк представили на традиційній учнівській конференції наукові 

тези: «Пейзаж у ліриці Лесі Українки», «Волинь у творчій долі поетки», 

«Географія подорожей Лесі Українки», «Дворянське гніздо Косачів: 
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особливості виховання». Різноманітна тематика є свідченням 

зацікавленості учнів постаттю Лариси Петрівни Косач. 

Відзначення днів Лесі Українки – справжнє свято в гімназії. 

Організовуються виставки творів поетеси у вестибюлі, бібліотеці, кабінеті 

літературознавства. Учні мають змогу переглянути світлини, ілюстрації до 

її творів відомих художників, почути пісні на слова славної землячки. На 

перервах звучить радіогазета. Традиційним є проведення годин 

спілкування як у старших класах, так і в початковій школі. Форми 

проведення різноманітні: усні журнали, літературні інтелектуальні ігри, 

вікторини, квести, захист творчих проєктів школярів.  

Стаття Б. Хмелюк «Живописні портрети Лесі Українки» допомогла мені 

ознайомити старшокласників на годині спілкування із втіленням образу 

поетеси на полотні. Вони відкрили для себе імена художників Л. Медведя, 

К. Борисюка, В. Чебаника. Особливе враження справив портрет, 

намальований І. Трушем, який зберігається у Львівському державному 

музеї українського мистецтва. Художник особисто знав письменницю, тісно 

спілкувався з нею, що додало йому хисту зробити портрет досконалим і 

вражаючим. Учням запам’яталися полотна М. Фіголя та М. Козаченко, які 

зуміли передати одухотвореність обличчя Лесі. 

Конкурси читців, ретельний добір творів поетеси для декламації, 

співпраця вчителів та учнів на репетиціях, добір музичного супроводу, а 

згодом представлення аудиторії слухачів – це ще один зі шляхів пізнання 

творчості Лесі Українки, бажання зрозуміти твір, розкрити його ідейний 

задум, відчути себе в ролі акторів. 

У практиці роботи – виставки ілюстрацій юних художників до казок, 

поезій, драматичних творів Лесі Українки (своєрідний вернісаж). Різна 

колірна гама, різні техніки виконання, різне бачення і різне сприйняття 

творів. Спільне, що об’єднує, – це прагнення відкрити для себе дивосвіт її 

творчої спадщини. 

У вінок шани поетесі вплітають свої твори члени літературної студії 

«Первоцвіт» імені Д. Іващенка, яка працює в школі 28 років. Саме тут 

робили свої перші проби пера Олена Пашук, Вікторія Литвак, Софія Стасюк, 

які згодом стали членами Національної спілки письменників України. 

Зі спогадів Олени Пашук: «Я не втомлююся повторювати, що саме гімназія 

№ 21 була тією першою сходинкою на шляху до країни Поезія. Починаючи з 

5-го класу, я відвідувала літературну студію, якою керував Дмитро 

Полікарпович Іващенко, людина неабиякої чуйності і доброти. Вже зараз 

розумію, що він навчав нас не стільки бути письменниками, скільки бути 

людьми». У листопаді 2019 року гімназія відзначила 100-річчя від дня 

народження Дмитра Полікарповича.  



 

 
85 

 

Матеріали V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань 

Справу його продовжує досвідчений педагог, учитель української мови та 

літератури Г. Максимчук. Під її керівництвом літературна студія з року в рік 

удосконалює свою роботу. Видано чимало поетичних збірок, як колективних, 

так і авторських. Проводяться презентації поетичного доробку юних 

літераторів, фестивалі поезії. Гімназисти беруть участь у різноманітних 

міських, обласних та всеукраїнських літературних конкурсах. У 2006 році за 

високий рівень роботи студія удостоєна звання «Зразковий колектив».  

Кафедра словесників стала ініціатором і організатором інтелектуального 

вечора-конкурсу «Загадковість та чарівність Мавки», у якому брали участь 

учні 10-х класів. Він сприяє поглибленню знань про життя і творчість 

поетеси, удосконалює вміння працювати з різними додатковими джерелами 

в пошуку нової інформації, розвиває творчість. Адже учасники декламують, 

беруть участь в інсценізації фрагментів «Лісової пісні», моделюють одяг для 

лісової красуні, здійснюють постановку танцю, удосконалюють уміння 

працювати в команді, а найсуттєвіше – відчувають атмосферу феєрії, 

неоромантизму, незбагненного єднання людини та природи. 

Відкриття різнопланової особистості Лесі Українки продовжуємо в 

позашкільній роботі. Насамперед це перегляд та обговорення вистав 

«Лісова пісня» (які є в репертуарі як Волинського обласного академічного 

музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, так і Волинського 

академічного обласного театру ляльок), зустрічі з акторами, зокрема з 

народною артисткою України Л. Приходько та заслуженою артисткою 

України Л. Мікоян. Затамувавши подих, сприймали гімназисти іншу виставу – 

«Сім струн», де органічно поєдналися висока поезія, прониклива музика і 

майстерне акторське виконання. 

Ураховуючи потреби дитини в пізнанні навколишнього світу, 

поглибленні відомої та здобутті нової інформації про Лесю Українку, її 

творчість, учителі-словесники, класні керівники використовують 

можливість проведення реальних та віртуальних екскурсій до музеїв міста, 

області та України. Корисним для школярів є відвідування пересувної 

виставки про письменницю, її життя та творчість, яка організована 

працівниками Волинського краєзнавчого музею. Чимало цікавого та нового 

дізнаються вони під час спілкування з екскурсоводами музею Лесі Українки 

Волинського національного університету. 

Висновки. Особистісно зорієнтовані уроки, на яких вивчається творчість 

Лесі Українки, додаткові індивідуальні заняття, позакласна та позашкільна 

робота вимагають від учителя постійної праці над собою, змушують шукати, 

добирати найбільш оптимальні методи та прийоми, засоби навчання, 

органічно поєднувати традиційні та інноваційні технології – все те, 

що сприяє розвитку національно свідомої особистості, яка любить рідну 
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землю, шанує історію, рідну мову, готова захищати і творити майбутнє 

України.  
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УДК 82.09(477.82) 
Іван НОСКО, 

вчитель української мови та літератури ЗОШ І–ІІІ ст. 

с. Озеро Ківерцівського району Волинської області 

ЛЕСЯ УКРАЇНКА У СПОГАДАХ РОДИНИ10 

Досліджено спогади про Лесю Українку її рідних, у яких ідеться про Волинь і Колодяжне, 

про київські зими 1881–1882, 1882–1883 років, про перебування в Болгарії. Зроблено акцент 

на згадках, що змальовують особистість Лариси Косач, її стосунки з рідними та друзями.  

Ключові слова: Леся Українка, Олена Пчілка, Ольга Косач-Кривинюк, Ісидора Косач-

Борисова, Аріадна Труш, Наталія Дробишева-Косач. 

Nosko I. I. Lesia Ukrainka in Family Memories. 

The article deals with the memories about Lesia Ukrainka of her relatives, which are connected 

with Volyn and Kolodiazhne, the Kyiv winters of 1881–1882, 1882–1883 and her stay in Bulgaria. 

It is focused on mentions depicting the personality of Larysa Kosach, her relationships with her 

family and friends. 

Key words: Lesia Ukrainka, Olena Pchilka, Olga Kosach-Kryvyniuk, Isidora Kosach-Borysova, 

Ariadna Trush, Nataliia Drobysheva-Kosach. 

Актуальність теми. В Україні у 1963 та 1971 роках у видавництві 

«Дніпро» виходили друком спогади про Лесю Українку членів родини, 

друзів, сучасників (упорядкування та коментарі А. Костенка). Обидві 

книги майже однакові: різняться тим, що у виданні 1963 року не 

опубліковано спогади Людмили Старицької-Черняхівської «Хвилини 

життя Лесі Українки» та Павла Горянського «Згадки про Лесю Українку  в 

Дорпаті». 

До збірника 1971 року ввійшли такі спогади членів родини: Ольги Косач-

Кривинюк – «З моїх споминів», «З дитячих років Лесі Українки», 

«Перебування Лесі Українки в Луцьку», «Як Леся Українка зложила курс 

“Стародавньої історії східних народів”», «Полум’яне серце», «Нотатки 

10
 Передрук: Педагогічний пошук. 2020. № 3 (107). С. 58–59. 



 

 
87 

 

Матеріали V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань 

до біографії Лесі Українки»; Климента Квітки – «На роковини смерті Лесі 

Українки», «Музично-фольклористична спадщина Лесі Українки», 

«Зауваження до біографії Лесі Українки»; Олени Пчілки – «Останній 

творчий задум», «Останні дні (із листування рідні)»; Лідії Шишманової-

Драгоманової – «Смерть і похорон Лесі Українки».  

У 2004 році видавництво «Факт» (Нью-Йорк – Київ) видало ґрунтовну 

працю «Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка): Біографічні 

матеріали. Спогади. Іконографія». Упорядником і автором вступної статті є 

Тамара Скрипка. У книзі опубліковано спогади: Ольги Косач-Кривинюк про 

перебування Лесі Українки в Києві взимку 1881–1882 рр. та 1882–1883 рр., а 

також її «Виписки з рукопису Гліба Лазаревського», коментарі сестри 

«До споминів про Лесю Українку» (про листування Олени Пчілки і 

Климента Квітки). «Лесю Українку в оточенні близьких – родини і друзів 

(спогади до 50-ліття її смерті)» написала Ізидора Косач-Борисова, 

доповнивши біографію сестри спогадами: «Колодяжне (до біографії Лесі 

Українки)», «Зелений гай», «Як святкували Різдво в домі Лесі Українки», 

«Про похорон Лесі Українки». До видання увійшли «Відповіді на питання, 

поставлені у листах кореспондентів з України» та її інтерв’ю для радіо 

«Голос Америки», а також зауваги «З приводу публікації спогадів про Лесю 

Українку». Доповнюють життєвий і творчий шлях Лариси Петрівни спогади 

Оксани Косач-Шимановської та Наталії Косач.  

Результати дослідження. В мемуарах членів родини йдеться про 

Волинь і Колодяжне, які займають значне місце в житті Лариси Косач. 

Олена Пчілка згадує: «В Колодяжному Волинь оточувала нас, можна 

сказати, з усіх боків. Не дивно, що Леся вивчила цю говірку і потім з таким 

успіхом вживала її у своїх творах» [2, с. 85]. Але окрім волинської говірки 

Леся вивчала самотужки старогрецьку та латинську мови, а також, «не 

дивлячись на свої нездужання, Леся під керівництвом матері продовжила 

вивчати німецьку й французьку мови, вона вже цілком добре читала 

книжки цими мовами, у неї були здібності вивчати чужі мови» [1, с. 63], 

пригадує сестра Ольга. «А коли на Різдво приїхав з Холма Міша, то Леся 

почала з ним змагатися, перекладаючи Гомера і Овідія… Тоді ж Міша і Леся 

закінчили переклад українською мовою Гоголевих “Вечорниць на хуторі 

біля Диканьки”» [1, c. 63]. 

Ще з дитячих років Леся вивчала фольклорні скарби Волині. Сестра Ольга 

зазначає: «Знайомитись з народною творчістю Леся почала дуже рано, ще в 

Звягелі. Пам’ятаю, як я ще зовсім мала була, мама чи сама Леся заспіває 

пісню, чи розкаже якусь казку, чи прибадашку або приповідку…» [2, с. 36]. 

В Колодяжному Леся виконувала з допомогою брата Михайла, сестри Ольги 

етнографічну роботу, записувала пісні від місцевих жителів. Оформила 
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ці свої записи так: два великих загальних зшитки геть списала, «з обох боків 

листків, текстами пісень з вказівками, од кого й де записано. Перед текстом 

кожної пісні наклеєна була смужка нотного паперу з нотами мелодії тої 

пісні» [2, с. 37–38]. 

Сестри Лесі Українки тепло і щиро пригадують, як старша сестра 

допомагала їм у навчанні. Зокрема, Ольга пише про київські зими 1881–1882, 

1882–1883 рр.: «При цьому самому столі і я “вчилася” вже першої зими, тобто 

складала з “розрізних” літер слова і читала ті, що хтось мені склав. Цією моєю 

наукою керувала здебільшого Леся, бо мамі не було часу, Міша сердився на 

мене, що я “розпускаюся” та пустую під час науки, а Леся спокійно та лагідно 

вчила мене читати й складати слова. Вона й керувала моїм читанням першої 

книжки (“Дітські пісні, казки й приказки” – невеличкий збірничок, що 

видавала наша мати разом з Лобадовським)» [1, с. 38]. 

Весною 1894 р. письменниця їде до Болгарії провідати дядька. Про це 

читаємо у спогадах Аріадни Труш: «Лесю я знаю з 1893–1894 рр. Вона 

приїздила спеціально до мого батька Михайла Драгоманова. Була бадьора й 

енергійна» [2, с. 117]. Там письменниця цікавилась болгарським побутом і 

навчилася говорити по-болгарськи, а також любила болгарські танці, 

цікавилася співами, збирала пісні й сама трохи наспівувала. Леся в Софії 

заробляла друкуванням своїх віршів [2, с. 119]. 

Спогади членів родини знайомлять нас не тільки з окремими фактами 

життя письменниці, але й доповнюють зовнішній портрет Лесі Українки: 

«Одягалася гарно, але скромно, спеціально любила гарні блузки. На лівій 

руці носила чорну рукавичку. Ходила Леся рівно, але з паличкою» [2, с. 120], – 

пише двоюрідна сестра Аріадна. 

Доповнює зображення Лесі Українки як людини дружина брата Михайла 

Наталія Дробишева-Косач: «Як у мого чоловіка, так і у неї було велике 

почуття гумору. Вона жартувала і любила бути веселою, з очей у неї плила 

завжди лагідність, доброта, кожному сказала тепле і хороше 

слово» [2, с. 311]. 

Ізидора Косач-Борисова наголошує, що Леся була особливою, щедро 

обдарованою людиною, що вона «мала неабиякий хист до малювання і 

музики, та той хист, на жаль, їй не судилося розвинути через хворобу, 

що з нею Леся боролася роками» [1, с. 154]. Вона прекрасно грала на 

фортепіано, здебільшого «класичні речі або народні українські 

пісні» [1, с. 154]. Наймолодша сестра пригадує: «Лесину музику я пам’ятаю 

від свого дитинства, бо вона тоді, залишаючись зі мною, багатенько грала. 

Часами я просила Лесю заграти для мене – тоді вона грала щось веселеньке 

“до скоку”, а часами я казала: “Ну, тепер заграй для себе”, – бо якимсь 

дитячим інстинктом розуміла різницю між тим, що вона грала 
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в присутності когось, і як грала, коли залишалася сама, без сторонніх 

слухачів. Я ж і тоді слухала її, сидячи тихенько, не 

перешкоджаючи» [1, c. 154].  

Взятися за написання спогадів про славетну сестру Ізидору Петрівну 

спонукало те, що «автобіографії Леся ніколи не писала. А що я – 

сучасниця Лесі Українки, до того ж маю щастя бути її рідною сестрою, 

тому й хочу, як умію, поділитися деякими спогадами про Лесю, яка вона 

була в родині, серед близьких, рідних, друзів та серед яких умов їй 

жилося, як рівно ж спростувати деякі хибні “свідчення” людей, що дуже 

мало або й зовсім не знали Лесі, а в своїх писаннях про неї просто багато 

вигадують» [1, c. 154].  

Крім того, Ізидора Косач-Борисова зазначає, що сестра тричі рятувала їй 

життя: «Перший раз вона врятувала мене, як я дворічною дитиною 

хворувала на дифтерію в тяжкій формі – тоді ще не було антидифтерійної 

сироватки, отже вижила я тільки завдяки надзвичайно дбайливому 

Лесиному доглядові. Вдруге – це восени 1905 р., коли я хворіла на черевний 

тиф у Петербурзі, куди я приїхала вчитися і вперше опинилася серед чужих 

людей. Леся приїхала мене рятувати. А втретє Лесине ім’я врятувало з 

неволі 1939 р., бо вісім років, що мені було присуджено в 1937 р. відбути в 

концтаборі, я, звичайно, не витримала б у тих жахливих умовах 

заслання» [1, с. 157]. 

Сестра Ізидора відзначає тепле й сердечне ставлення Лесі Українки до 

сестер і братів. Однак зауважує, що тільки Ольга могла стати її 

найкращим біографом: «Леся любила всіх сестер і братів, але ми, 

молодші, завжди почували, що Леся значно старша за нас. Між Ольгою і 

Лесею різниця віку так гостро не відчувалася, їх взаємини були дружні, 

так би мовити “рівноправні”. Ольга все життя була близька до Лесі 

ідейно, тим-то її “Хронологія” надзвичайно цінна, бо ніхто не знав Лесі, як 

вона» [1, с. 265]. 

Висновки. Члени родини Косачів у спогадах, заувагах, коментарях 

показали, якою була Леся Українка серед близьких і рідних людей, друзів. 

Зокрема, матеріали, зібрані Тамарою Скрипкою, повернулися в Україну, 

вносячи цим у науку новий струмінь дослідження. Вони доповнюють і 

увиразнюють обриси життя й творчості славетної письменниці. 

 
Література 

1. Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка): Біографічні матеріали. Спогади. 

Іконографія / авт. проекту і вст. ст. Т. Скрипка. Нью-Йорк – Київ: Факт, 2004. 448 с. 

2. Спогади про Лесю Українку / упор., вст. ст. та комент. А. І. Костенка. Київ: Дніпро, 

1971. 484 с. 



 

90 

 

Освіта та виховання в родині Косачів 

УДК 821.161.2(477) 
Катерина ВОЛОХ, 

молодший науковий співробітник Колодяжненського літературно-меморіального 

музею Лесі Українки, філії Волинського краєзнавчого музею 
 

«Я Б У ТОЙ ХРАМ ТАЄМНИЧИЙ ВСТУПИЛА» 
 

Особливою властивістю генія Лесі Українки є те, що вона 

випереджала свій час, що вона жила і творила на виріст, 

не підладжуючись ні під які примхливі, мінливі моди. 

Леся творила вічні цінності, до яких ще будуть 

приходити покоління людей майбутнього: ще багато її 

творів, особливо п’єс, лежить облогом. Ми ще багато в чому 

не доросли до їхнього розуміння і глибокого відтворення. 

Юрій Щербак 
 

Розглядається місце і роль свідомого навчання та набуття нових знань і досвіду Лесею 

Українкою впродовж життя. 

Ключові слова: Леся Українка, Михайло Драгоманов,  українська література, родинні 

спогади, листування. 
 

У чому ж коріння генія Лесі Українки? У чому її феномен як письменниці, 

коли навіть через 149 років від дня народження її твори цікавлять суспільство? 

Найперше, звісно, у письменницькому таланті від Бога. І добре, що Боже 

провидіння здійснилося, поєднавшись із наполегливою працею Його обраниці.  

Одного разу 18-літня Леся Українка у листі до брата Михайла 

констатувала напрям своєї діяльності: «Як би там не було, а література – 

моя професія». І незаперечно, що вона стала можливою на основі широких 

знань, які дівчинка почала у себе всотувати з раннього дитинства.  

Уявімо собі маленьку дитину, яка ще не вміла читати, і яку батько навчав 

проказувати байку Глібова «Кущ та Билина». Молодша сестра Лесі Українки 

Ольга, переказуючи родинні спогади, писала: «вона дуже гарно та чуло її 

декламувала». До сліз проймало читання рядка «Ох кущику, я на чужині…» 

А ця байка нелегка для вивчення навіть дорослому! 
 

Сказав раз кущ Билині: 

– Билинонько! Чого така ти стала, 

Мов рибонька в’яла; 

Пожовкла, не цвітеш, 

Живеш, як не живеш, 

Твоя головонька от-от поляже? 

– Ох, кущику! – Билина каже: – 

Хто щиро поважа родину, 

Свій рідний край, 

Тому не всюди рай: 

Чужина в’ялить, як Билину. 

 
 

Справжній світ знань майбутньої письменниці відкрився, коли вона у 

чотири роки сама навчилася читати. І то не щось дитяче. За словами тієї 
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ж сестри Ольги, «першою книжкою, яку Лариса прочитала, була праця 

М. Ф. Комарова «Розмови про земні сили». У п’ятирічному віці мала Леся та на 

півтора року старший брат Михайло читали томи трудів Чубинського з 

казками та піснями, сербські народні думи й пісні в українському перекладі, 

міфи стародавніх греків та ще книжки про подорожі різних мандрівників. Їх 

вони знали мало не напам’ять. Крім тих книжок, вони читали багато й інших, 

бо обоє були дуже охочі до читання. Родинні спогади вказують, що у 

шестирічному віці дівчинка декламувала «Русалку» Міцкевича.  

Батьки взяли на себе відповідальність не віддавати дітей до початкових 

навчальних закладів, а керувати їх навчанням удома. У Києві мали змогу 

наймати вчителя, і ось так рівень знань доньки оцінює мати: «Дома дети с 

учителем учатся тоже хорошо и ничем не глупее своих ровесников – 

гимназических учеников, даже умнее. Леся учится разом с Мишею, то же 

самое, что и он, а потому учит также греческий и латинский языки. От 

бачите, яка розумна! И даже языки ей лучше даются, чем Мише». 

 Читаючи листування письменниці, спогади її рідних, знайомих, ще 

більше впевнюємося, що читання стає неодмінним пріоритетом у її житті. 

Так, наприклад, в одинадцятирічному віці вивчає класичні мови, 

перекладає з Овідія, читає «Антігону» Софокла. У дванадцятирічному, 

знаходячись у клініці, читає твори Тургенєва, у тринадцятирічному під 

керівництвом матері вивчає французьку і німецьку. У п’ятнадцятирічному, 

лежачи в Київській університетській клініці, читає книги, принесені з 

університетської бібліотеки. Сімнадцятирічною, зав’язавши листування з 

дядьком Михайлом Драгомановим, який проживав за кордоном, просить 

прислати «Власть тьмы» Льва Толстого.  

У цьому віці в неї вже можна спостерігати оцінку вартості творів світової 

літератури, що свідчить про її велику начитаність. Наприклад, у червні 1888 

року в листі до дядька називає останні з прочитаних книг. Із французьких 

авторів читала письменників школи Жорж Занд, Золя. Натуралізм 

послідовників Золя, твори яких читала більше в перекладах, ніж в оригіналі, 

їй не подобається, а також не подобається містицизм Л. М. Толстого. З його 

творів читала останнім часом «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы». 

Ділиться з дядьком думками про переклад на французьку мову «Тараса 

Бульбы» М. В. Гоголя. Твори Тургенєва, які недавно отримала, захоплюють її, 

перечитує їх знов і знов.  

Про ще один факт любові Лесі Українки до читання пише у спогадах 

сестра Ольга. Він стосується перебування дев’ятнадцятирічної 

письменниці у Луцьку. «Книжки до читання приносив Лесі учитель 

“городського училища” п[ан] Крохмальний, що вчив мене у нас удома тої 

зими усякої шкільної премудрості. Брав він книжки з великої хорошої 
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бібліотеки (не лише з російських книжок, а й з книжок різними чужими 

мовами), що перейшла до “Городського училища” од якоїсь давньої 

скасованої школи».  

 Великою трагедією у житті письменниця вважала, за її висловом, 

«безкнижжя», і безмежно була вдячна тим, хто її від цього рятував. У сім’ї як 

могли підтримували Лесю в потрібному їй як повітря захопленні. Посилали, 

дарували книги, сприяли коштами на вивчення мов, щоб могла читати 

світову літературу мовою оригіналу. У 1889 році Олена Пчілка писала 

синові Михайлу: «Лесі треба посилати по 60 руб., бо бере лекції англійської і 

італійської мов; я не могла одмовити в сьому, бо тільки ж вона й “жива” тією 

всякою словесністю». 

У біографії та творчості письменниці можна знайти чимало фактів, які 

дають розуміння генези творів Лесі Українки з історії, релігії, політики, 

культури тощо. Секрет у тому, що маючи величезний багаж знань, ніколи не 

зупинялася на досягнутому, а примножувала їх, щоб українська література 

стояла врівень з літературою світовою, а формулою діяльності українського 

письменника вважала його широкі знання: «Біда наших українських 

писателів у тому, що вони більш пишуть, ніж читають, а як і читають, то все 

більш своє, не хотілось би з них приклад брати». 

У вірші «Légende de ssiécles» («Легенда віків»), датованому 1906 роком, у 

період творчої зрілості, пише про велике своє бажання – ще, і ще, і ще 

поповнювати свої знання. 

Здавен, було, марю: коли б мені сила, 

то я б у той храм таємничий вступила, 

де світять крізь пітьму науки дива, 

де людська не хилиться вділ голова, 

а гордо здіймається чоло думливе, 

знаття свого певне, і ясне, й щасливе, 

де ллється у душу величний спокій, 

немов легендарний цілющий напій. 

Гадала: замкнуся у тиху кімнату, 

на скарби всесвітньої думки багату, 

сховаю в книжки всі чуття, мов у труни, 

замовкнуть у серці моєму всі струни, 

сама тільки думка, холодна, ясна, 

жива в мені буде, вона лиш одна. 

Мій розум тоді розів’ється так вільно 

і буде зорити без гніву, а пильно 

на давні віки, на колишні події, 

на трупи світів, на померлі надії, 

на марища віри, на кості людей, 

на зародки звірів, ростин та ідей. 

Все злучиться в цілість – природа і люди, 

що є, що минуло, що сталось, що буде, 

і рідне й чуже поєднається щільно 

і житиме в думці моїй нероздільно, 

затихнуть навік ворожнеча і болі, 

не буде діймати вже й ганьба неволі, 

усім моїм мукам настане кінець – 

і се буде пильної праці вінець. 
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Державного історико-культурного заповідника в м. Луцьку 

«ЛЕСИНА ВІТАЛЬНЯ» У ЛУЦЬКУ:  

СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЗЕЮ 

За останні роки значно активізувалася науково-дослідна, виставкова, 

видавнича діяльність історико-культурного заповідника у м. Луцьку, 

створеного постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 березня 

1985 р. Одним з визначних об’єктів заповідника є «Лесина вітальня». 

Це меморіальні кімнати, присвячені одному з епізодів життя Лариси Косач, 

її недовготривале, та від того не менш значиме, проживання у Луцьку. 

Причиною переїзду родини стало, як згадувала вона, те, що «Приказом по 

Министерству Внутренних Дел» батька Петра Антоновича Косача 1878 

року було переведено до Луцька зі Звягеля (Новограда-Волинського) на 

посаду голови з’їзду мирових посередників. Згодом до міста приїздить 

мати Олена Пчілка з 10-річним Мишею, 8-річною Лесею і 2-річною Ольгою. 

Оселилася родина в Луцьку одразу після приїзду в костьольному домі, 

поруч з кафедральним костелом Святих апостолів Петра і Павла.  

Наступного року Косачі перебралися «до оселі над самою річкою». Ольга 

детально описує це нове помешкання: «Садиба з одноповерховим старим 

домом, з заскленим ґанком, що виходить у садок. Город з другого боку дому, 

двір – з третього». Ця садиба – колишня власність заможної родини 

Ростковських, а згодом – Є. П. Роздольського, голови Луцького окружного 

суду, знайомого Петра Антоновича, який, найімовірніше, і запросив Косачів 

до його затишної оселі. 

У будинок на розі Кафедральної й Домініканської вулиць родина Косачів 

оселилася восени 1890 року (план цього помешкання, зроблений Ольгою 

Косач-Кривинюк з пам’яті через 50 років, у 1942-му, зберігається в фондах 

Волинського краєзнавчого музею), знаходилося і повітове «воїнське 

присутствіє», головою якого був Петро Антонович Косач у 1878–1886 рр.  

Сьогодні ця споруда є пам’яткою архітектури місцевого значення під 

охоронним № 20. Ділянка, на якій розташована будівля, раніше була 

територією за Окольним замком. У ХVІ ст. тут знаходились двори 

ремісників, пошкоджені пожежею в 1617 році. У наступному році на згарищі 

будують шпиталь для вбогих, який у 1781 році теж зруйнувала пожежа. 
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Після цього люстрація 1789 року зафіксувала порожню ділянку, частину 

якої орендував шляхтич Волянський. 1795 року на ділянці, яка пустувала, 

розпочали будівництво цегляної споруди з підвалом. На плані цього часу 

показано житловий міщанський будинок Г-подібної форми. У 1870-х роках 

зал другого поверху орендується драматичним театром, про що згадує 

історик Т. Стецький.  

У 1890–1891 роках, згідно зі спогадами О. Косач-Кривинюк, в західному 

крилі будинку знаходилась канцелярія повітового мирового посередника і 

тимчасове (у дні призову) рекрутське присутствіє, в протилежних 

приміщеннях другого поверху – службова квартира сім’ї Косач. У 1917 році в 

будинку відкрили приватну польську гімназію (з 1921 року стала 

державною) ім. Костюшка. 

В післявоєнний час у приміщенні знаходились різні міські й обласні 

організації. Пізніше в будинку було бюро подорожей і екскурсій, а з 1985 року 

і по сьогодні розташована дирекція Луцького історико-культурного 

заповідника. 

Споруда відноситься до провінційного архітектурного типу, який склався 

на рубежі ХVІІІ–ХІХ ст., і посідає чільне місце в плановій структурі Старого 

міста. Ядро будівлі, яке спирається на міцний фундамент із підвалом, 

розроблено за первинним проєктом, що в процесі будівництва зазнав 

кардинальних змін, – корпус продовжили в бік костелу з одночасною 

добудовою другого поверху, оскільки система кладки, формат цегли обох 

поверхів і підвалу сходяться за розміром і якістю. Окремі екземпляри мають 

ввігнуте тавро у вигляді рівнобічного хреста. У період після 1869 року 

прибудовується східний флігель, у кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – західний, в 

результаті чого будівля набула сучасного вигляду.  

Будинок за сучасною адресою вулиця Драгоманова, 23 увійшов в історію 

як третє помешкання родини Косачів у Луцьку. У 2007 році у ньому було 

відкрито музей «Лесина вітальня».  

Інформації про перебування Лесі Українки в Луцьку небагато, але саме 

тут почалися найвизначніші процеси у її житті. Саме в Луцьку Леся 

написала свій перший вірш «Надія». Але тут почалася і недуга, що 

занапастила її в розквіті сил. 

У «Лесину вітальню» можна потрапити лише з екскурсійним супроводом. 

На сьогодні експозиція кімнат відтворює стиль та побут родини Косачів у 

Луцьку – вітальні та їдальні. В перших двох залах ми знайомимося з 

постаттю Лесі Українки, у т. ч. копією портрета, зробленого в одному з 

фотоательє Одеси в 1888 році, незадовго до приїзду Лариси Косач до 

Луцька. У цій же залі експонується Зібрання творів Лесі Українки у 12-ти 

томах, виданих у Києві в 1975–1979 роках. Піднявшись на другий поверх, 
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перше, що бачать відвідувачі, – це зображення старого Луцька у XIX ст., 

зокрема замку, будинку Косачів, костелу Святих апостолів Петра та Павла 

та єзуїтського колегіуму.  

У вітальні до уваги гостей пропонується столик із копіями листів Лесі 

Українки, також піаніно, дзеркало та стіл, які відтворюють тогочасну 

атмосферу цього будинку. На стіні – копії портретів родини, зокрема: Лариси 

Косач, Ольги Драгоманової-Косач, Михайла Косача, Петра Антоновича Косача, 

Оксани та Ізидори Косач, Єлизавети Іванівни Драгоманової, Олександри Косач. 

Огляд закінчується їдальнею, у якій посередині знаходиться 

сервірований обідній стіл, чайний столик, кухонні шафи та полиця з 

книгами. З вікна відкривається вигляд на західне крило будинку та 

внутрішній дворик будівлі. 

Отже, «Лесина вітальня» стала одним з осередків пам’яті про луцький 

період життя родини Косачів і дозволяє, на основі експонованих матеріалів, 

уявити собі повсякденний побут цієї Великої Родини, що залишила 

неабиякий слід у житті України та людства. Варто лише зголоситися – і 

працівники історико-культурного заповідника відчинять вам двері й 

запросять у «Лесину вітальню». 
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МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-КІМНАТА «ЛЕСИНА ВІТАЛЬНЯ»  

В ЛУЦЬКУ: ПРОЄКТИ ТА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ 
 

Визначається місія та обґрунтування майбутньої моделі музею-кімнати Лесі Українки 

при Державному історико-культурному заповіднику в м. Луцьку як соціального інституту, 

що є важливим інструментом стратегічно-концептуального планування та надає 

можливість приймати засадничі рішення з метою їх подальшого втілення у 

функціональний базис музею.  

Ключові слова: Леся Українка, заповідник, експозиція, екскурсійний супровід. 
 

Музей-кімната Лесі Українки має прагнути до реалізації мотивуючої й 

самобутньої місії. «Реалістичність» означає, що музей повинен ставити 

http://kraeznavchiy.blogspot.com/2018/02/blog-post.html
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високу мету, але з урахуванням можливостей щодо досягнення поставлених 

цілей, оскільки у випадку неможливості реалізації певного проєкту на базі 

музею відвідувачі та музейна публіка можуть втратити довіру до інституції. 

«Мотивуюча» місія дає змогу тим, хто працює на музей, відчувати, що вони є 

частиною важливої установи, яка втілює високі наукові ідеали та приносить 

практичну користь. Згідно з концепцією модель меморіального музею Лесі 

Українки в м. Луцьку як науково-дослідного та культурно-освітнього 

закладу визначає бачення зазначеного закладу як:  

– європейського музею за стилем, технологіями, якістю наукових та 

екскурсійно-освітніх програм, проєктів і водночас відповідального перед 

державою та суспільством, сформованого на засадах місцевої історії та 

краєзнавства й одночасно загальнонаціонального за змістом висвітлюваної 

теми. Реалізація вказаного принципу в практичному значенні передбачає 

забезпечення установи відповідними технологіями, що дозволять 

відвідувачам «відчути» епоху представленого часового проміжку та 

атмосферу життя родини Косачів у Луцьку, з урахуванням всіх умов 

перебування родини в місті, а також висвітленням особливостей діяльності 

української інтелігенції окресленого періоду на прикладі Лесі Українки та її 

оточення; 

– відкритого музею інноваційного типу, який у той же час зберігає свою 

музеальну ідентичність, класичні риси музейної інституції меморіального 

профілю, здатного генерувати та забезпечувати трансфер сучасного 

історичного й музейного знання, задовольняти попит, різноманітні потреби 

в галузі науки та культури. Окреслений аспект вимагає від працівників 

музею забезпечити максимальний комфорт та визначити культурні 

потреби відвідувача, «наблизити» сучасного глядача до представленої 

проблеми та одночасно зберігати феномен «класичного музею»; 

– освітнього закладу, який сповідує принципи органічної єдності 

наукового, екскурсійного, освітнього та соціогуманітарного процесу, 

єдність фундаментальності й фаховості змісту науки та експозиції. 

У процесі роботи, спрямованої на сучасне суспільство, в музеї-кімнаті Лесі 

Українки важливо зберігати науковий принцип представлення та 

одночасно зберігати зацікавленість до представленого об’єкта; 

– музею зі стійкими традиціями наукового і високохудожнього 

експонування, пріоритетом науки й сучасних знань, атмосферою творчості 

та відкритості. 

Надзвичайно важливим елементом концепції музею «Лесина вітальня» є 

визначення провідних напрямів наукової роботи. Ґрунтуючись на 

здобутках теоретичної та практичної музеології, концепція визначає такі 

провідні напрями наукової роботи: 
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– науково-дослідна діяльність і комплексне дослідження проблемних тем 

історії Волині й родини Косачів, котре базується на співпраці з фахівцями 

наукових установ, архівів та тематично близьких музеїв; 

– подальше цілеспрямоване та постійне комплектування фондових 

колекцій. Вказаний напрям дасть змогу більш яскраво представити епоху 

перебування Лесі України з сім’єю в Луцьку на тлі загальних тенденцій 

періоду та збагатити музейну експозицію; 

– опрацювання тем та матеріалів, необхідних для експозиційної роботи, 

написання концепцій, тематико-експозиційних планів. Для кращої 

популяризації «Лесиної вітальні» в Луцьку музейні працівники повинні 

перебувати в постійному пошуку, опрацюванні та представленні нової 

інформації про життя Лесі Українки в Луцьку, її оточення, здатної 

зацікавити публіку; 

– науково-експозиційна і виставкова діяльність: наукове проєктування 

музейних експозицій та виставок, розробка тематики і проблематики 

системи експозицій кімнати-музею «Лесина вітальня», організація взаємодії 

музею з широким колом громадськості та засобами масової інформації; 

– визначення основних суб’єктів культурного діалогу, виявлення їхніх 

ціннісних позицій і орієнтацій. Поданий напрям потребує соціологічного 

вивчення вікових груп та профільного спрямування кола відвідувачів 

кімнати-музею «Лесина вітальня»;  

– науково-освітня діяльність: практична реалізація освітньо-виховної 

функції музею, вдосконалення та розвиток різних форм науково-

просвітницької роботи, багатопланова і різнобічна робота з відвідувачами, 

особливо з дітьми та молоддю; 

– науково-видавнича діяльність: видання наукової, науково-популярної, 

методичної та рекламної продукції з метою популяризації музею Лесі 

Українки в м. Луцьку, її впорядкування, облік та розповсюдження;  

– науково-реставраційна діяльність: здійснення комплексу науково 

обґрунтованих заходів щодо покращення фізичного стану та поліпшення 

зовнішнього вигляду, представлення найбільш характерних музейних 

предметів та предметів музейного значення; 

Меморіальний музей-кімната Лесі Українки і в майбутньому 

акумулюватиме та зберігатиме історико-культурну спадщину м. Луцька з 

подальшим привнесенням її в національну історію. Розроблення концепції 

культурно-просвітницької діяльності Меморіального музею-кімнати Лесі 

Українки зумовлене необхідністю визначення і затвердження своєрідної 

науково-дослідної та освітньо-комунікативної моделі музею в найближчому 

майбутньому, пріоритетних напрямів наукової, експозиційної, фондової, 

освітньої, видавничої та реставраційної діяльності. Затвердження саме цих 
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векторів майбутнього розвитку Меморіального музею-кімнати Лесі 

Українки, які є фундаментальними для організації музейного життя в 

науковому вимірі, дасть змогу досягнути популярності закладу в широкому 

колі відвідувачів та зайняти гідне місце в музейному просторі України. 
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НОВІ ПУБЛІЧНІ ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОЄКТИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ, 

ПРИУРОЧЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНЦІ 

 

У науковий обіг вводиться інформація про започаткований 2020 року новий 

публічний просвітницький проєкт Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею – літературно-мистецьку зустріч «Барвиста слова поетичність». 

Пророча сентенція Гната Хоткевича: Мово рідна, слово рідне, / Хто вас 

забуває, / Той у грудях не серденько, / Тілько камінь має… 

Щоби «відігнати з грудей камінь», музеєм започатковано новий публічний 

проєкт – літературно-мистецьку зустріч «Барвиста слова поетичність» [1]. 

 У Міжнародний день рідної мови, 21 лютого, цьогоріч запросили 

збагнути поетичне слово Лесі Українки. Відтак учні Тернопільської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 10 (юридична адреса навчального 

закладу – Тернопіль, вулиця Лесі Українки) продекламували обрані твори: 

Ангеліна Бич (3 клас) – «Тішся, дитино, поки ще маленька…»: 

Тішся, дитино, поки ще маленька.  Ще твоя думка літає легенька, 

Ти ж бо живеш навесні,    Ще твої мрії ясні…  
 

Лія Широка (5 клас) – «Давня весна»: 

Була весна весела, щедра, мила,   Вона летіла хутко, мов стокрила, 

Промінням грала, сипала квітки,   За нею вслід співучії пташки!.. 
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Анастасія Романів (6 клас) – «Перемога»: 

Довго я не хотіла коритись весні,   Тії речі лагідні, знадні, чарівні 

Не хотіла її вислухати,    Я боялась до серця приймати… 
 

Олександр Широкий (8 клас) – «Сафо»: 

Над хвилями моря, на скелі,    В лавровім вінку вона сяє, 

Хороша дівчина сидить,    Співецькую ліру держить… 
 

Антон Ковальський (9 клас) – «Contra spem spero!»: 

Гетьте, думи, ви хмари осінні!   Чи то так у жалю, в голосінні 

То ж тепера весна золота!    Проминуть молодії літа?.. 

Ансамбль бандуристок Тернопільського музичного коледжу імені Соломії 

Крушельницької «Веснянка» зачудував дзвінким багатоголоссям, 

подарувавши «Оберіг», «На вулиці скрипка грає», «Черевички», «Там, де біля 

тополі калина росте...». 

Дітям вручено пам’ятні подяки. Приватну збірку фалеристики, кераміки 

представив знаний колекціонер Михайло Тимошик.  

Присутніми були представники Благодійного фонду «Єднання поколінь», 

клієнти Управління соціальної політики Тернопільської міської ради, 

громадськості. 
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ  

ВОЛИНСЬКОЇ ХУДОЖНИЦІ ВАЛЕНТИНИ МИХАЛЬСЬКОЇ 

 
Проаналізовано творчу спадщину самодіяльної художниці В. Михальської, присвячену 

Лесі Українці, Олені Пчілці, родині Косачів та ілюстраціям до їх творів. Уперше 

виокремлено і каталогізовано косачівський доробок мисткині. 

Ключові слова: Леся Українка, Валентина Михальська, образотворче мистецтво, 

мистецькі пріоритети, каталогізація. 

 

У сучасному українському образотворчому та монументальному 

мистецтві глибоко вкоренилася «косачівська» і «лесезнавча» тематика. 
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Вагоме місце посідає вона в доробку і волинських художників та графіків. 

Особливе місце серед них займає самодіяльна художниця, кавалер орденів 

Княгині Ольги ІІ і ІІІ ступенів Валентина Михальська із с. Хворостів 

Любомльського району.  

Є численні статті дослідників Воробей Т. [1], Левицької Т. [3], 

Навроцької З. [11], Никанорова О. [13], Силюка А. [15; 16], Штинько В. [18; 19], 

присвячені її життю і багатогранній діяльності. Але тема впливу творчості 

Лесі Українки на світоглядні позиції і мистецькі пріоритети мисткині, 

вибору життєвого шляху служіння українській культурі, народу, державі 

висвітлена недостатньо. Потребують каталогізації розпорошені по музеях і 

приватних колекціях її картини косачівської тематики й ілюстрації до 

творів Лесі Українки та Олени Пчілки. 

Михальська Валентина Михайлівна народилася та живе у селі Хворостів 

Любомльського району. Вже 45 років через важку недугу пересувається в 

інвалідному кріслі, проте це не завадило їй здобути освіту. З 1985 року 

почала малювати. У її доробку – понад 1500 робіт у жанрах портрета, 

пейзажу, натюрморту, іконопису, картини релігійного змісту, виконані 

олією, аквареллю, пастеллю, кольоровими олівцями, тушшю, в техніці 

монотипії. Найбільше майстриня любить малювати акварельними фарбами. 

У своїй творчості художниця щира й безпосередня, вона сприймає світ крізь 

призму захоплення і гармонії, зображаючи його гідним щастя людини. 

У творчості, як і в житті, сповідує ідеї гуманізму, світла та добра, 

християнської етики та життєрадісного оптимізму. З 1995 року тривалий 

час працювала вчителем образотворчого мистецтва та вела індивідуальні 

заняття з дітьми в Хворостівській загальноосвітній школі. 

У 1991 році відбулась перша персональна виставка В. Михальської в 

м. Луцьку. Можна лише дивуватися й захоплюватися інтенсивністю її 

творчого життя. Вона брала участь у ІІІ Міжнародній виставці інвалідів, що 

проходила в польському місті Любліні, у ХVІ та ХVІІ Міжнародних конкурсах 

«Премія миру», що відбулися в Італії. Її 50 персональних виставок, окрім 

Любомля, Ковеля, Володимира-Волинського й Луцька, мали змогу оглянути 

шанувальники мистецтва у Києві, Львові, Рівному, Острозі, Сарнах, 

Кременці, Почаєві, Хмельницькому, Шепетівці, Костополі та інших містах, а 

за сприяння культурно-виставкового центру «Райдуга» з м. Вознесенська 

Миколаївської області відбувся виставковий тур «З любов’ю до життя» по 

містах півдня України – в Запоріжжі, Вознесенську, Новій Каховці, Кривому 

Розі [2] та ін. У 2003 році Волинською облдержадміністрацією заснована 

для молодих обдарованих дітей обласна мистецька премія імені Валентини 

Михальської. 
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«Своя Голгофа... Шлях любові й віри... терпіння й надії. Молитва! Сім’я, 

родина… Відчуття на дотик щастя... Очі випромінюють світло й чистоту... 

Можливість чинити опір безодні гріха... Душа самотня, зболена, 

“промокла”»... – це слова В. Михальської про неосяжний обшир проблем, з 

якими вона прийшла у цей світ, щоб стати сильною. 

Валентина Михайлівна – перший лауреат обласної мистецької премії 

імені Йова Кондзелевича (1994 р.) за створення серії волинських пейзажів і 

натюрмортів (1992–1993 рр.). За активне творче життя, значний особистий 

внесок в естетичне виховання молоді, у розвиток української культури 

художниця нагороджена в 2004 р. орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, у 

2018 р. – ІІ ступеня. Її твори зберігаються в приватних та музейних 

колекціях України, Польщі, Італії, у Волинському, Любомльському, 

Рівненському краєзнавчих та багатьох інших музеях, понад 30 творів – у 

Колодяжненському літературно-меморіальному музеї-садибі Лесі Українки. 

 В 2019 році мисткиня перемогла в акції в числі десяти «Самородків 

із народу», організованої редакцією газети «Волинь-нова», та отримала 

журналістську премію «За служіння суспільству» імені Степана Сачука. 

А ще редакція ініціювала випуск поштової марки із творами художниці. 

«Зараз у світі стільки багато зла, агресії, тож мені хочеться, щоб люди 

отримали любов, щоб вони нею наповнювалися. Щоб вони знали, що не 

можна руйнувати своє життя, а треба нести людям добро. Я не можу 

передавати в свої роботи той біль, яким моє серце наповнене до краю. 

Любов усе зцілить, покриє і відновить. Бо мистецтво я вважаю високим 

рівнем сходження, тим, що веде людей до чогось гарного, тим, що має 

очищати від усього недоброго. Художник же – це інструмент у Господніх 

руках, він має нести добро, позитив», – розповідає Валентина Михальська [7].  

 «Кожен її твір – боротьба, – зазначає мистецтвознавець, завідувач 

Художнього музею в Луцьку Зоя Навроцька. – За колір, за його 

співзвучність, за лінію та її точність, за володіння тушшю і пером. Те, що 

професіоналу дають підказки професійні художники, вона відкриває сама. 

Ця художниця, захоплена життям, його красою, багатогранністю, світом 

дитинства, казок, міфів. Інтелект, захоплення, мрії залишилися на цьому 

папері. Все сповнене прагненням гармонії. Тут немає нічого руйнівного, 

немає хаосу. Мистецтво Валентини Михальської людинолюбне – те, яке 

любить світ» [7]. 

 Захопившись з дитинства мистецькими та життєвими ідеалами Лесі 

Українки та Олени Пчілки, Валентина Михальська в своєму житті завжди 

керується принципами добра і справедливості, альтруїстичного служіння 

громаді та українській культурі. Цьому сприяли тривалі зв’язки із 

Волинським краєзнавчим музеєм та його філією – Колодяжненським 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1994
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/1992
http://uk.wikipedia.org/wiki/1993
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літературно-меморіальним музеєм Лесі Українки, постійна участь у 

музейних науково-освітніх заходах, виставкових проєктах, наукових 

дослідженнях. Першим важливим проєктом мисткині стало створення 

портретної галереї визначних косачівських жінок. У результаті в 2000 році 

В. Михальська намалювала в техніці перо-туш шість портретів, зокрема, 

Лесі Українки, Єлизавети Драгоманової, Олени Пчілки, Ольги, Оксани, 

Ізидори Косач, поклавши в основу відомі фотографічні зображення. В 2001 

році, з нагоди 130-річчя від дня народження поетеси, портрети були 

подаровані Колодяжненському літературно-меморіальному музею Лесі 

Українки та опубліковані у ювілейному музейному науковому збірнику 

«Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової 

культури» [6, с. 3, 73, 78, 92, 96, 100]. У збірнику також опубліковано 

портрет Олени Пчілки, створений у 1999–2000 рр. і подарований 

художницею Музею народної архітектури і побуту у Львові під час 

відкриття персональної виставки [6, с. 71]. 

 Важливою складовою творчості Валентини Михальської стало створення 

і видання дитячих книжечок. Сьогодні у творчому доробку Валентини 

Михайлівни біля 20 власних дитячих розмальовок, ілюстрованих поетичних 

збірок дитячих віршів та поезій Анатолія Махонюка, Євгенії Лещук, Миколи 

Онуфрійчука, Юрія Герасимчука, Галини Ушакової, Наталії Сосенко, Ніни 

Шаварської, Валентини Штинько, Анатолія Щура. У 2003 р. вийшла збірка 

«Леся Українка. Вишеньки-черешеньки», до якої ввійшло 10 віршів, п’ять з 

яких та обкладинку ілюструвала художниця, а саме: «На зеленому 

горбочку…», «Як дитиною, бувало…», «Вишеньки», «Літо краснеє минуло…», 

«Колискова» [4]. У 2002 р. художниця виконала вісім ілюстрацій до видання 

казки Лесі Українки «Лелія» [5]. Варто відзначити, що Валентина 

Михальська опікувалася видавничими проєктами особисто, від добору 

віршів, виготовлення ілюстрацій (зазвичай акварельними фарбами або 

гуашшю), розробки макету, до збору коштів, роботи із друкарнею та 

поширення тиражу, більшість якого потрапляла в публічні та шкільні 

бібліотеки, дитячі установи. Ілюстрації обох видань подаровані автором і є 

власністю Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі 

Українки. 

 У 2001 р. Валентина Михальська, єдина із волинських митців, взяла 

участь у Міжнародному конкурсі книжкових знаків, приуроченому 90-річчю 

пам’яті Лесі Українки та 55-річчю Колодяжненського літературно-

меморіального музею Лесі Українки, організованому Волинським 

краєзнавчим музеєм за участю Українського екслібрис-клубу. Подані на 

конкурс три роботи художниці: «90-річчя пам’яті Лесі Українки» (туш, перо; 

96х85; КЛММЛУ інв. № Г– 874), «Леся Українка. Лісова пісня» (туш, перо; 
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75х50; КЛММЛУ інв. № Г– 875), «Леся Українка. Волинь» (туш, перо; 101х80; 

КЛММЛУ інв. № Г– 873) отримали схвальну оцінку журі за «високу 

професійну майстерність та глибоке розуміння Лесиного слова» [12; 17]. 

 Художниця на прохання волинських музейників у 2014 році долучилася 

до повернення українському читачеві маловідомої поеми Олени Пчілки 

«Козачка Олена», виконавши дев’ять ілюстрацій [14]. Видання побачило 

світ у Ковельській міській друкарні і стало подією в культурно-

мистецькому житті Волині та України. 

Валентина Михальська живе і працює в с. Хворостів. Протягом останніх 

років місцева влада зреалізувала проєкт Всеукраїнського конкурсу проєктів 

та програм розвитку місцевого самоврядування «Через терни долі – до 

народного визнання» («Світ через призму мистецтва народної художниці 

Валентини Михальської»).  

Виконані Валентиною Михальською ілюстрації до творів Олени Пчілки та 

Лесі Українки, її косачівські портрети є цікавою і неповторною сторінкою не 

тільки у доробку художниці, але й у волинській лесезнавчій скарбниці. 
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Волинську ДОУНБ з Лесею Українкою та всією родиною Косачів 

пов’язують давні дослідницькі традиції, початок яких – у 50–60-х роках. 

Саме тоді бібліотекарі-комплектатори фондів бібліотеки особливу увагу 

звернули на поповнення фонду виданнями творів Лесі Українки, в тому 

числі – рідкісними та цінними. Пишаємося раритетами фонду рідкісної 
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та цінної книги, серед них – літературним альманахом «Нова рада» за 

колективною редакцією Михайла Старицького, Ольги Косач-Драгоманової, 

Людмили Старицької, Ірини Стешенко 1908 року видання (м. Київ). 

Драматична поема «Вавилонський полон», поезія «Ніобея» – твори Лесі 

Українки, що ввійшли до альманаху. Подано й оповідання Олени Пчілки 

«Артишоки». І ця книга – перше найдавніше свідчення присутності 

спадщини Ольги Петрівни Косач-Драгоманової у фондах нашої бібліотеки. 

Також маємо перший том «Творів» Лесі Українки 1918 року видання, який 

включає три її драматичні поеми. Своїм надбанням вважаємо «Українські 

узори», зібрані Оленою Пчілкою та видані 1947 року в Новому Ульмі 

(Німеччина). 

Якщо в радянську добу фонд бібліотеки активно поповнювався 

виданнями Лесі Українки, то цього аж ніяк не можна сказати про твори 

Олени Пчілки. З волі тогочасних літературознавців спадщина письменниці 

не лише перебувала в тіні її великої доньки, але й носила тавро української 

буржуазної націоналістки. «Крига скресла» лише в кінці 60-х, з появою 

перших публікацій – казок, спогадів Олени Пчілки у журналах «Малятко», 

«Прапор», «Радянське літературознавство». Тоді ж з’явилися окремі 

видання – «Збентежена вечеря», «Різдвяна пригода» (Київ, 1970 р.), «Твори» 

(1971 та 1988 рр.). Саме збірки дитячих творів «Дивна хатка» (Київ, 1988 р.) 

та «Годі, діточки вам спать!» (Київ, 1988 р.) відкрили українському читачеві 

творчість письменниці високого духовного потенціалу, співчутливе серце 

жінки, яка любила і плекала власних дітей, знала дитячу думку та вміла 

достукатися до найпотаємніших струн особистості дитини. У 1967 році 

твори для дітей ввійшли до антології видавництва «Веселка», в 1968-му – 

до антології «Тридцять українських поетес».  

Бібліографи-краєзнавці нашої книгозбірні повернулися обличчям до 

фіксації слідів літературної, педагогічної спадщини Олени Пчілки в 90-ті 

роки, коли увага суспільства була прикута до національного й культурного 

відродження. У лютому 1991 року відзначалося 120-ліття від дня 

народження Лесі Українки. Пам’ятною подією серед низки ювілейних 

заходів стало присвоєння нашій бібліотеці імені Олени Пчілки – як 

визнання внеску в ці процеси. 

Присвоєння цього імені пожвавило краєзнавчу діяльність, яка на той час 

була насиченою і повнокровною. Тією чи іншою мірою всі заходи бібліотеки 

мали і мають краєзнавчий акцент, що вирізняє її з-поміж інших такого ж 

типу. 

У 1993 році засновано відділ краєзнавчої роботи. Важливу роль у його 

становленні відіграла Емілія Степанівна Ксендзук, яка очолювала 

структурний підрозділ у 1993–2001 рр. Справу продовжили Галина 
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Василівна Давидова (2001–2003 рр.), Валентина Василівна Бабій (2003–

2009 рр.). Із жовтня 2003 року завідувачем є Алла Анатоліївна Понагайба, 

яка перед тим була керівником підрозділу зі створення бази «Історична 

Волинь». У доробку відділу – різнопланова робота зі створення довідкового 

апарату – паперового та електронного краєзнавчих каталогів. 

Успішно продовжується робота над виданням «Календаря знаменних і 

пам’ятних дат Волині», який користується попитом на Волині та за її 

межами (видається з 1991 року). 

Скрупульозність, уважне ставлення до історичних фактів – риси 

бібліотекарів-краєзнавців, які повною мірою виявилися під час роботи над 

бібліографічними покажчиками, присвяченими Олені Пчілці: «Олена Пчілка 

– талановита письменниця, мудра мати» (Луцьк, 1993), «З братами ще я 

словом поділюсь» (Луцьк, 2009). Якщо перший включав 398 позицій, то 

другий – 912. Усе це свідчить про ретельне, вдумливе ставлення до 

опрацювання джерел. До видання обох мала причетність Емілія Ксендзук: у 

першому була укладачем, у другому – редактором. 

2016 року побачив світ буклет «”…Їм промовляти душа моя буде”: твори 

видатної української поетеси Лесі Українки в фондах головної бібліотеки 

Волині». 

Зараз у роботі перебувають два видання – друге бібліографічного 

покажчика «Я житиму сльозою серед співів», що охоплює публікації творів 

Лесі Українки та її творчість з 2001 року і до наших днів та є продовженням 

аналогічного видання 2001 року, та бібліографічний посібник «Леся 

Українка на сторінках періодики Волині» (1947–2020), який готуємо на 

пропозицію Національної бібліотеки України імені Володимира 

Вернадського. 

Літературна, педагогічна спадщина Олени Пчілки представлена в 

куточку Олени Пчілки в фоє книгозбірні, відкритому в дні відзначення її 

150-річчя 29 червня 1999 року (автор експозиції Тетяна Андрєєва). Тут, 

зокрема, подано інформацію про лауреатів та творчість письменників, що 

здобули премії Олени Пчілки, засновану видавництвом «Веселка». Окремий 

розділ – фотоілюстративні матеріали про відкриття 29 червня 2011 року 

пам’ятника Олені Пчілці (автор погруддя Микола Обезюк), спорудженого за 

сприяння Бориса Клімчука, голови облдержадміністрації у 2010–2014 

роках. 

Починаючи з 1999 року, у співдружності з Волинським краєзнавчим 

музеєм, обласною організацією Національної спілки краєзнавців України 

провели ряд наукових конференцій. Озираючись на минулі роки, зазначу, 

що в їх роботі активну участь брали науковці-педагоги, освітяни, 

працівники Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. 
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Рік тому, під час відзначення 170-ліття Олени Пчілки, за фінансової 

підтримки управління культури, з питань релігій та національностей 

Волинської облдержадміністрації 25–26 червня 2019 року проведено 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію, видано збірник, який 

включає 26 повідомлень, серед них – Наталії Кот «Олена Пчілка та родина 

Косачів в освітньому просторі Волині». 

Своїм обов’язком вважаємо вшанування пам’яті Олени Пчілки в дні її 

народження та земного відходу. Так, 29 червня – день народження – 

традиційно відзначаємо проведенням літературних годин, присвячених 

різним життєвим і творчим віхам її та родини Косачів. Це – літературна 

година «Титани українського духу: Олена Пчілка та Іван Франко» (2014), 

літературно-мистецький вечір «На cпогад Шубертової серенади» (2015), 

презентація книги «Олена Пчілка – дітям» (2016), літературні години 

«Олександра Судовщикова-Косач – Грицько Григоренко: доля і творчість» 

(2017), «Але душа авторська теж цікава річ…» (мемуари про Олену Пчілку) 

(2018) та ін. У дні пам’яті Олени Пчілки 4 жовтня 2013 року презентовано 

репринтне видання «Козачка Олена» з участю музеєзнавця Любові 

Мержвинської. У 2014-й і наступні роки проводили перегляди серії фільмів 

Волинської обласної телерадіокомпанії, присвяченої Олені Пчілці та членам 

її родини. Так, 2019 року погляд краєзнавців і гостей бібліотеки був 

зосереджений на постаті сина Косачів Михайла – разом переглянуто й 

обговорено фільм «Український геній Михайла Косача». 

У своїй краєзнавчій праці бібліотекарі спираються на багатолітній 

творчий досвід літераторів, педагогів, друзів бібліотеки Ніни Петрівни 

Горик, Володимира Савовича Лиса, Олесі Григорівни Ковальчук, Валентина 

Івановича Люпи та інших. Їх краєзнавчий доробок – приклад для 

наслідування. 

Завершу словами письменниці, заслуженого вчителя України, педагога 

Ніни Горик: 

Ми ще не усвідомили сповна,  

Та нині нам належить зрозуміти, 

Що Українка – це найперш вона, 

А з нею – і її талановиті діти. 
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Алла ЄФРЕМОВА, 

директор Волинської обласної бібліотеки для юнацтва 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА 

ВШАНОВУЄ ПАМ’ЯТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ЇЇ РОДИНИ12 

 
Розкриваються основні напрями діяльності відділів Волинської обласної бібліотеки для 

юнацтва з популяризації життя та творчості Олени Пчілки, Лесі Українки: створення 

бібліотечно-бібліографічних баз даних про родину Косачів (2490 джерел); розробка 

сценаріїв і проведення масових заходів для учнівської та студентської молоді; презентації 

«Світова слава дочки Прометея» (про пам’ятники Лесі Українки) та «Олена Пчілка».  

Ключові слова: Олена Пчілка, Леся Українка, родина Косачів, літературний квест, 

віртуальні екскурсії, віртуальні виставки, сценарії. 

Yefremova A. S. Volyn Regional Youth Library Honors the Memory of Lesia Ukrainka 

and Her Family. 

The main activities of the departments of Volyn Regional Youth Library to promote the life and 

work of Olena Pchilka and Lesia Ukrainka are revealed: the creation of library and bibliographic 

databases about the Kosaches (2490 sources); development of scenarios and holding mass events 

for pupils and students; presentations “World fame of Prometheus’ daughter” (about the 

monuments to Lesia Ukrainka) and “Olena Pchilka”. 

Key words: Olena Pchilka, Lesia Ukrainka, the Kosaches, literary quest, virtual excursions, 

virtual exhibitions, scripts. 

 

Літературна спадщина Лесі Українки та родини Косачів – органічна і 

невіддільна складова частина української літератури й культури. Щорічно 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва творчо використовує документи 

                                                           
12

 Передрук: Педагогічний пошук. 2020. № 3 (107). С. 69–71. 
 



 

 
109 

 

Матеріали V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань 

про життєвий і творчий шлях членів цієї сім’ї у проведенні заходів 

ушанування пам’яті однієї з найвідоміших українських родин. 

Найчастіше читачі запитують твори Лесі Українки та Олени Пчілки. 

Твори Лесі Українки є в шкільних програмах від молодших до 10 класів. 

Оповідання Олени Пчілки читають учні середньої ланки та студенти 

педагогічних коледжів. Студенти Волинського національного університету 

імені Лесі Українки на перших двох курсах отримують також навчальні 

завдання з вивчення поем та драматичних творів письменниці. Біографіями 

родини Косачів та листуванням цікавляться як додатковою інформацією. 

Тому вбачаємо завданням бібліотеки щорічно і постійно, не до дат, 

нагадувати про велич і потужність родини Косачів, їх літературний спадок 

та роль в історії української культури. 

Твори родини Косачів актуальні й цікаві для сучасного читача. Тішимося, 

що є приклади їх постановок студіями в нашому місті. Бібліотека активно 

співпрацює зі зразковою театральною студією «Бешкетники» (керівник 

В. Хаїнський) Палацу культури м. Луцька. Плодом нашої співпраці вже є 

вистава за мотивами казки Лесі Українки «Біда навчить». З нагоди 149-ї 

річниці від дня народження Лариси Петрівни маленькі «бешкетники» 

провели в бібліотеці мистецьку годину «Лесині листи». У виконанні дітей та 

підлітків звучали епістолярій і твори поетеси. Творчий доробок студійців 

втілено в життя у співпраці з «Паперовою майстернею Олесі Іщук». Лесині 

читання показали, наскільки цінною для нас є епістолярна спадщина 

Лариси Косач-Квітки. 

Спеціалісти краєзнавчого відділу бібліотеки виходили на вулиці міста з 

відкритим мікрофоном до перехожих у проєкті «Читаєм Лесю».  

Багато заходів за творчістю родини Косачів проводимо на замовлення 

читачів. Особливо популярною у користувачів є літературно-музична година 

«Леся Українка і музика», яку щорічно пропонуємо учням і студентам. 

«Її музику було надзвичайно приємно слухати, далеко приємніше, ніж 

багатьох блискучих техніків-віртуозів. Грала так найчастіше вечорами, без 

світла, в темряві, коли не дуже хто слухав, свої імпровізації, – згадувала 

сестра письменниці Ольга, – власне, імпровізації, а не зафіксовані композиції, 

бо кожен раз це було щось інше. Це була наче не музика, а розмова». 

Гарно сприймаються твори письменників, присвячені членам родини 

Косачів. Радо запрошуємо нашого колегу з м. Кременець Тернопільської 

області, письменника, літературного критика Сергія Синюка з відкритими 

лекціями-зустрічами про Лесю Українку та її оточення. Презентація його 

повісті «Медовий місяць Лариси К.», присвяченої невідомим сторінкам 

життя і творчості Лесі, була вельми очікуваною та жаданою для педагогів-

філологів області, слухачів курсів при Волинському інституті 
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післядипломної педагогічної освіти. Автор наголосив, що системно вивчати 

та досліджувати творчість Лариси Петрівни в сучасному форматі – розкіш, 

доступна кожному з нас. Це – ментальна, патріотична інвестиція у власний 

інтелект, яка принесе несподівані, приємні результати.  

У 2017 році Луцьк відзначав 146-ліття славетної краянки. Читачі 

бібліотеки долучились до урочистостей. Під час флешмобу декламували 

вірші поетеси, перекладені польською, білоруською, французькою, 

німецькою та англійською. Поезія звучала біля пам’ятника Лесі холодного 

зимового дня у виконанні: друга бібліотеки, волонтера Руслана 

Теліпського; старшокласників Єви Агеєвої та Віталія Пащенка; учасників 

творчого об’єднання «Чотири акорди» Юлії Нікітюк та Сергія Янішевського; 

студентки ВНУ імені Лесі Українки Євгенії Тимофеєвої; журналістки 

Ярослави Тимощук та волонтера Корпусу миру в Україні Кейті Фіджеральд. 

До популяризації творчості Лесі Українки підходимо творчо, шукаємо 

інноваційні форми роботи. У березні минулого року провели в бібліотеці 

літературний квест «Лесиними стежками».  

Квести вважаються головним конкурентом комп’ютерних ігор у боротьбі 

за час дітей та молоді, бібліотеки часто надають перевагу літературним 

квестам. Учасники переглянyли документальний фільм про видатну 

землячку та отримали інструкцію щодо проведення гри. Вони поділились 

на дві команди – жовті та сині. Кожна з команд пройшла маршрут за 

десятьма станціями-локаціями: «Зоряне небо», «Над морем», «Квіток, 

квіток, як можна більше квітів…», «Лісова пісня», «Бояриня» тощо. 

Відповівши на запитання в стилі гри «Що? Де? Коли?», розв’язавши 

завдання-підказки, кросворди, відгадавши, що знаходиться у чорній 

скриньці, гравці отримували частинки пазла, який наприкінці зібрали 

повністю. Довелося побувати не лише у всіх відділах книгозбірні, а й 

шукати підказки біля пам’ятника Лесі Українці на Театральній площі. 

Учасники квесту отримали позитивні враження та солодкі подарунки, а 

основне – нові знання про творчість видатної поетеси. 

Що ж, якщо учням було цікаво і корисно, ми подумали: варто зробити 

таку гру і для дорослих – педагогів. 4 грудня на базі бібліотеки відбувся 

міський семінар учителів-словесників «Новий погляд на сучасний урок 

літератури». Виступ та презентація головного бібліотекаря науково-

методичного відділу Мирослави Будчик про квест як інноваційну форму 

популяризації літератури та активного інтелектуального дозвілля учителі 

не тільки прослухали, а й переконалися на практиці. Вони успішно 

подолали усі етапи квесту «Лесиними стежками» та усвідомили, настільки 

захоплює дух інтелектуального пошуку й суперництва. 
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Волинська обласна бібліотека для юнацтва формує свої фонди на 

допомогу задоволенню читацьких потреб, особливо засвоєнню основ наук, 

інформаційно-бібліографічній підтримці навчально-виховного процесу. 

Створено електронні бібліотечно-бібліографічні бази даних, про родину 

Косачів – 2490 джерел, із них 104 сценарії про Лесю Українку. 

На запити віддалених користувачів надаємо відповіді за допомогою 

дистанційної бібліографічної довідки у вигляді бібліографічних списків 

(переліку джерел) із різних питань та повнотекстових документів. Надання 

інформації безкоштовне.  

Працівниками бібліотеки також підготовлено ряд сценаріїв: літературно-

музичного вечора, присвяченого 140-річчю від дня народження Лариси 

Косач-Квітки «Без надії таки сподіваюсь»; вечора любовної лірики Лесі 

Українки «Любов одна, її обличчя – різні»; віртуальної екскурсії до 145-річчя 

від дня народження письменниці «Леся Українка. Пам’ять і пам’ятники»; 

вечора-портрета Олени Пчілки та її дітей, приуроченого до 165-річчя від 

дня народження письменниці «Талановита мати талановитих дітей». 

На сайті книгозбірні розміщено віртуальні виставки «Леся Українка в 

дослідженнях» та на основі епістолярію – «Горить моє серце». У віртуальній 

виставці, окрім перегляду джерел з листування, подаються уривки листів 

поетеси, згрупованих за розділами «Листування Лесі Українки з родиною», 

«Лариса Косач у спілкуванні з друзями, літераторами, громадськими 

діячами». Уривки листів показують читачам, якою була Леся у спілкуванні з 

рідними, друзями, колегами. В листах вона ділилася творчими планами, 

аналізувала своє життя, роботу, згадувала близькі серцю місця (Волинь) і 

взагалі була щирою, зрозумілою, доброю людиною. 

Інтерес у студентів Волинського коледжу Національного університету 

харчових технологій викликала віртуальна екскурсія «Пам’ять та 

пам’ятники». Ніби легендою проступає в камені, граніті до нас образ 

поетеси – образ ніжний і чистий. Майже ніколи – веселий, частіше в задумі 

чи смутку. В різних країнах світу нараховується більше тридцяти 

пам’ятників – як вияв пошани до її таланту. І де б вона не була: в Болгарії, 

Єгипті, під небом Італії чи Грузії, з яких би часів не зачерпувала теми, 

мотиви своїх творів, усе в них кожним порухом душі, кожним виблиском 

думки пов’язано з Україною, її болями, її долею… 

Рано обірвалася її пісня, її щиросердний спів. Сорокадворічною пішла з 

життя, пішла з незломленим духом... Своєю винятковістю і звичайністю, 

своїм великим ім’ям і досі торує нам дорогу до самих себе: до мови, родини, 

рідної землі. 

Двічі на рік обов’язково на блозі краєзнавчого відділу з’являється цікава 

інформація для читачів про Лесю Українку, її родину та твори, а з цього року – 
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презентації «Світова слава дочки Прометея» (про пам’ятники Лесі Українки) 

та «Олена Пчілка». Вчителям та учням це гарна підмога у роботі й навчанні.  

Звичайно ж, формуємо і книжкові виставки, і викладки, присвячені 

Косачам. Запити від користувачів є, інтерес до життя і творчості видатних 

особистостей з родини Косачів є. Працюємо. 

Кожним словом, кожним променем думки, кожним болем своїм живе в 

душі нашого народу людина, що ім’я їй – Леся Українка. Тож читаймо і 

шануймо українців, які своєю творчістю й життям прославляють Україну, 

бо через них світ знає про нас. 
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Розкривається важливість використання педагогами в освітньому процесі потенціалу 

соціокультурного середовища Волинського краю, елементів музейної педагогіки. 

Аналізуються основні етапи створення тематичних інтерактивних, оглядових, 
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Матеріали V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань 

Kaminska V. V. Lutsk Pathes of the Kosaches: Creation and Conducting the Interactive 

Thematic Excursions. 

The importance of teachers’ use of the socio-cultural environment potential of Volyn region, 

elements of museum pedagogy in the educational process is revealed. The main stages of creating 

thematic interactive, sightseeing, multimedia tours to promote the life and work of the Kosaches 

are analyzed. 

Key words: the Kosaches, Lutsk, excursion, guide’s portfolio, search work. 

 

Актуальність теми. Леся Українка та її родина є осередком національної 

думки і гідності, громадянської свідомості, незламності духу, творчого 

служіння народові. Життя талановитої родини Косачів пов’язане з 

Волинню, Луцьком. Тому педагогам в освітньому процесі важливим є 

використання потенціалу соціокультурного середовища краю, елементів 

музейної педагогіки, створення тематичних інтерактивних, оглядових, 

мультимедійних екскурсій щодо популяризації життя і творчості шанованої 

не лише в Україні, а й за її межами родини Косачів, на основі її 

життєтворчості – формування духовного світу, морально-етичних якостей, 

національної свідомості, патріотизму, загальнолюдських цінностей особи.  

Виклад основного матеріалу. Екскурсія – цілеспрямований, наочний 

процес пізнання навколишнього середовища, що будується на основі 

продуманого використання заздалегідь відібраних об’єктів відповідно до 

визначеної тематики.  

В основу підготовки будь-якої екскурсії мають бути покладені головні 

принципи і вимоги педагогічної науки, такі як взаємозв’язок навчання й 

виховання, врахування логіки предмета, послідовність і систематичність, 

ясність і доступність викладу, наочність, емоційність, урахування вікових 

особливостей школярів. 

Екскурсії поділяються на види: оглядові, тематичні, багатокомплексні, 

мультимедійні, віртуальні. Інтерактивні мультимедійні, віртуальні 

екскурсії можуть використовуватись учителем під час проведення уроків, 

інтегрованих курсів, виховних, науково-методичних заходів.  

Цікавими для учнів є проведення динамічних, інтерактивних екскурсій, 

переваги яких у тому, що вчитель сам обирає необхідний матеріал, складає 

маршрут, зміст, укладає «портфель екскурсовода» відповідно до 

поставленої мети.  

Одним із видів інтерактивних екскурсій є екскурсія-мандрівка, що 

проводиться за чітким маршрутом. Рух та напрям учасників екскурсії 

позначається спеціальними відмітками, знаками. Маршрут поділяється на 

оснащені необхідним обладнанням та матеріалами інтерактивні зони, де 

учням пропонується виконання завдань, створення нового продукту. Будь-

яке творче завдання під час екскурсії допускає допомогу один одному, 
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поради та невеликі підказки. Для старшокласників цікавими є екскурсії з 

використанням квест-технології.  

Саме така взаємодія наочних, словесних та практичних методів створює 

умови для ефективного проведення екскурсії, закріплення знань, 

отриманих на уроці або від екскурсовода, перетворює пасивних учасників 

екскурсії в активну, згуртовану команду, зацікавлену в розкритті 

екскурсійної теми. Як винагороду за пройдений шлях учасники екскурсії 

отримують подарунок – це може бути майстер-клас, безкоштовна екскурсія, 

невеличкі тематичні сувеніри (значки, магніти, наклейки, блокноти). 

Важливим для педагога є володіння методикою створення та проведення 

екскурсії, алгоритмом побудови екскурсійного маршруту. Організація й 

проведення екскурсій складається з трьох етапів: підготовчий, 

безпосереднє проведення, заключний (підведення підсумків). Підготовка 

екскурсії передбачає: визначення її мети; об’єктів вивчення; пошук й аналіз 

різних джерел; формулювання проблеми; визначення проблемних питань, 

творчих завдань, які учням необхідно буде вирішити; створення та 

розробка матеріалу для інтерактивних екскурсійних зон. Закінчується 

екскурсія підсумковою бесідою, в ході якої вчитель спільно з учнями 

узагальнює, систематизує побачене і почуте, виділяє найістотніше, виявляє 

враження, вибирає форми звіту.  

Наприклад, розробляючи інтерактивну екскурсію для школярів 

«Луцькими стежками родини Косачів», потрібно вибрати екскурсійні 

об’єкти та продумати розміщення інтерактивних зон. Розпочати екскурсію 

можна з Театрального майдану, де знаходиться пам’ятник Лесі Українці 

(споруджений у 1977 році, автори: А. В. Німенко, М. І. Обезюк), продовжити 

маршрут вулицею Лесі Українки до Луцького замку та будинку Косачів 

(розповідаючи коротко про історію вулиці, пам’ятки архітектури, вигляд та 

історію міста періоду проживання тут славетної родини). 

Батько Лариси Петрівни П. А. Косач приїхав до Луцька ще в 1878 році, 

коли його направили на посаду голови Луцько-Дубенського з’їзду мирових 

посередників. Навесні 1879 року сюди переїхала вся його сім’я. У перший 

приїзд вони оселилися в мурованому будинку недалеко від замку. У вірші 

«Віче» про це згадує Леся Українка, запитуючи своїх товаришів: 

Чи ви ще згадуєте замок 

І всі ті речі, співи, таємниці? 

1890–1891 роки – останній період перебування в місті Лесі Українки, яка 

на той час була вже важко хвора. Сім’я жила у будинку поруч із замком 

Любарта. Службова квартира Петра Косача знаходилась на другому поверсі. 

Тут, вважають дослідники, в одній із невеликих кімнат жила Леся, у вітальні 

знаходилось фортепіано. Про цей музичний інструмент вона згадує у вірші 
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«До мого фортепіано». У 2007 році в будинку Косачів відкрито музей 

«Лесина вітальня».  

Леся Українка любила наше місто, називала наш край «укоханою 

Волинню», незважаючи на те, що взимку 1881 року саме в Луцьку сталося 

лихо: захворіла на туберкульоз кісток. Саме у Луцьку, в 1880 році, написала 

свого першого вірша «Надія». До цього її спонукала звістка про арешт і 

заслання в Олонецьку губернію тітки (сестри батька) Олени Антонівни 

Косач, яка належала до київського гуртка «бунтарів». У Луцьку створено 

поезії «Сонет», «Скрізь плач, і стогін, і ридання» та інші, деякі оповідання. 

Взимку Косачі жили в Луцьку, а влітку – в Колодяжному [1; 2; 4]. 

Після відвідин школярами «Лесиної вітальні», для них можна 

організувати інтерактивну зону біля костелу Петра і Павла, врахувавши те, 

що тут бувала Леся, адже усе життя любила органну музику. У цій зоні 

можна розповісти школярам про історико-культурний заповідник «Старе 

місто», показати фотокопії листівок з видами Луцька, архітектурними 

пам’ятками періоду проживання родини Косачів у місті, використавши 

методичні прийоми зорової реконструкції та порівняння.  

Учасникам екскурсії можна запропонувати інтерактивну гру «Народні 

іграшки». Батьки Лесі Українки надавали великого значення 

національному вихованню своїх дітей, яких було шестеро. Старші – 

Михайло, Лариса й Ольга народились у Звягелі, а молодші – Оксана, Микола 

й Ісидора – у Колодяжному, Луцьку, Ковелі, оскільки родина у зв’язку зі 

службою батька постійно переїжджала. Демократичний стиль виховання в 

родині сприяв зближенню з селянськими дітьми, засвоєнню народних 

традицій, звичаїв, фольклорних скарбів [3].  

Школярам можна запропонувати картки з іменами дітей Косачів, які вони 

обиратимуть самостійно. Роздавши кожному дерев’яні народні іграшки, 

поставити перед учнями завдання: вибрати з «портфеля екскурсовода» 

фото отриманої ними іграшки з описом, опрацювати інформацію та 

презентувати її учасникам екскурсії, розповівши історію їх виготовлення та 

призначення.  

Екскурсоводу також варто розповісти про здібності й захоплення дітей 

родини Косачів. Наприклад, Леся дуже любила співати і танцювати, 

вигадувала різні забави, імпровізувала театралізовані вистави. Найчастіше 

гралася зі своїм старшим на півтора роки братом Михайлом у фантастичні 

події, пригоди з грецьких міфів, подорожі до невідомих країн, Робінзона 

Крузо, де Михайло був Робінзоном, а Леся – П’ятницею.  

З листування родини відомо, що Олена Пчілка та її дочки майстерно 

виготовляли писанки. До альбому Олени Пчілки «Украинскій народный 

орнаментъ: Вышивки, ткани, писанки» 1876 року видання увійшло 



 

116 

 

Освіта та виховання в родині Косачів 

23 зразки давніх писанок із Волині. Косачі також обмінювалися 

великодніми картками з родичами і приятелями [5]. На основі зазначеного 

матеріалу можна створити мультимедійну тематичну екскурсію «Про 

великодні традиції у родині Косачів», поповнити «портфель екскурсовода» 

фото різних зразків вишивок з описом технології, великодніх карток, 

писанок, списком джерел із теми, розробити творчі завдання для учнів 

(виготовити великодню відкритку з побажаннями, розмалювати писанку, 

знайти рецепти великодніх страв, спробувати певну техніку вишивки). 

Плануючи екскурсії для школярів, варто відвідати музей Лесі Українки 

Волинського національного університету. Пошукова робота музею, 

співпраця з дослідниками життя та творчості Лариси Петрівни привела до 

цікавих та несподіваних відкриттів. До них належить історія проживання 

родини Косачів у с. Запруддя Камінь-Каширського району Волинської 

області. Дослідники І. Денисюк, Т. Скрипка у 1987 році підтвердили цей 

факт архівними документами, світлинами із цього поліського куточка, 

фольклорними записами Олени Пчілки. Це стало важливим свідченням про 

Лесю Українку, Олену Пчілку, Петра Косача, Оксану Косач, Олену Тесленко-

Приходько, Юрія Тесленка-Приходька та ін.  

Зацікавлять історією життя та творчості експозиції музею: «Рідні “по 

крові і духові”: історія та трагедія родини Косачів», «Волинські дороги 

Косачів», «”Надія – їй же першу пісню я співала”: Леся Українка та родина 

Косачів у Луцьку», «Дивоцвіт “Лісової пісні”», «Пісні коханого волинського 

краю»: український фольклор у записах і дослідженнях Лесі Українки, 

Олени Пчілки, Ольги Косач-Кривинюк, Климента Квітки» [3; 4].  

У пішохідний екскурсійний маршрут містом можна включити показ 

скульптур Лесі Українки, що знаходяться у Центральному парку, на 

Театральному майдані, погруддя письменниці біля центрального входу 

старого корпусу ВНУ, погруддя Олени Пчілки біля Волинської державної 

обласної універсальної наукової бібліотеки. На сайті бібліотеки 

(http://ounb.lutsk.ua/) представлено електронний каталог, постійно діючі 

віртуальні виставки: «Олена Пчілка: барви особистості та феномен духу», 

«Леся Українка. Високе світло імені та слова…». 

Організовуючи тематичні екскурсії про родину Косачів, їх зв’язок із 

Волинським краєм, розробляючи екскурсійні маршрути, педагогам варто 

враховувати потенціал музейних закладів, бібліотек, історичних пам’яток, 

пов’язаних з історією цієї сім’ї, скористатися програмою «Музей – школі», 

розробленою Волинським краєзнавчим музеєм. 

Висновки. Використання тематичних інтерактивних, мультимедійних 

екскурсій в педагогічній діяльності надає можливість учителю: збільшити 

вибір засобів, форм і темпів вивчення навчального матеріалу; 
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конкретизувати програмовий матеріал, підвищити інтерес учнів до 

предметів, використавши місцеві екскурсійні об’єкти, пов’язані з родиною 

Косачів, поглибити знання учнів про творче життя Лесі Українки та її 

рідних, забезпечивши доступ до різноманітної інформації з бібліотек та 

музеїв; розвивати креативність, пізнавальну активність, 

загальнокультурну, інформаційну-комунікаційну компетентності школярів. 
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Постановка питання. З метою відзначення високопрофесійної роботи 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, за значний 

внесок у розвиток освіти області, морального заохочення та матеріальної 

підтримки творчо працюючих педагогів гуманітарного фаху розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації Б. П. Клімчука від 19 березня 2001 

року № 135 засновано премію імені Лесі Українки [9, с. 105–107].  

Твердження Н. П. Горик, яка того ж року першою отримала цю високу 

відзнаку як учитель української мови та літератури Ковельської ЗОШ № 1 

[9, c. 5], ми дозволили собі винести в заголовок статті. В есе «Леся Українка в 

моїй долі» Ніна Петрівна наголосила: «Для мене особисто Леся Українка, її 

творчість – це духовне опертя, частка мого світу, без якої життя було б 

набагато біднішим і безпораднішим. Тому будь-яка нагода торкнутися 

постаті Лесиного генія стає для мене святом. […] Та найбільше свято Лесі 

Українки – її твори, які поза часом, бо несуть світло найкращих людських 

ідеалів, силу духу того народу, ім’ям якого себе охрестила навіки» [9, с. 4–5]. 

Нині Н. П. Горик, викладач Луцького педагогічного коледжу, дарує студентам 

радість осмислення «літературного і духовного материка Лесі Українки».  

Виклад основного матеріалу. За роки, що минули з часу першого 

нагородження, педагогічна діяльність двадцяти вчителів області 

відзначена премією Лесі Українки. Серед них: учителі української мови та 

літератури: О. А. Гогось (2002 р.), О. Б. Рудницька (2003 р.), Є. І. Назарук 

(2005 р.), Л. Л. Мудрак (2006 р.), Н. С. Луцюк (2008 р.), К. Г. Макарук (2009 р.), 

М. М. Кардаш (2011 р.), Н. Г. Сінчук (2014 р.), О. С. Васейко (2016 р.), 

Т. М. Парадовська (2017 р.) [1–6; 8], В. Ф. Носалюк (2020 р.); учителі історії 

та правознавства: Є. О. Редько (2004 р.), Н. В. Дністрянська (2007 р.), 

М. Є. Романюк (2012 р.), А. А. Мартинюк (2013 р.), В. О. Бондар (2015 р.) [1–5], 

Н. О. Титаренко (2019 р.); учителі англійської мови С. В. Трофимчук (2010 р.), 

О. І. Вальчук (2018 р.) [6]. Десять нагороджених – із закладів освіти 

м. Луцька, по троє – з Ковеля (Н. П. Горик, К. Г. Макарук, О. І. Вальчук) та 

Луцького району (О. А. Гогось, Є. І. Назарук, М. Є. Романюк), по одному – з 

Горохівського (Л. Л. Мудрак), Камінь-Каширського (Н. Г. Сінчук), 

Маневицького (Н. О. Титаренко) та Ратнівського (А. А. Мартинюк) районів. 

Педагогічну діяльність лауреатів премії імені Лесі Українки 2001–2018 

років розкрито в низці досліджень, на сторінках яких постають учителі, 

кожен з яких має своє бачення науково-методичних підходів, особливу, 

тільки йому притаманну методику проникнення школярів у таїну Лесиної 

поезії, виховання гордості за талановиту землячку і край, котрий надихнув 

її на високий політ і велич духу, формування патріотизму та активної 

громадянської позиції учнівської молоді [1–6; 8].  
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Педагогічне кредо Наталії Олександрівни Титаренко, учителя історії, 

української мови та літератури опорного закладу «ЗОШ І–ІІІ ступенів 

с. Прилісне» Маневицького району яскраво відображено в кількох рядках 

поезії Ганни Чубач: «Треба зранку до праці ставати, зневажаючи втому і 

лінь. / І долати, долати, долати бездуховність усіх поколінь».  

Головним у своїй освітянській діяльності педагог визначила такі 

напрями: створення умов, які б могли підтримати учнів у духовному, 

інтелектуальному й особистому становленні; пробудження у дитини 

бажання вивчати історію, мову та бути моральною людиною, яка нестиме у 

світ добро, любов і мир; формування духовності особистості на зразках 

минулого – народних звичаях, обрядах, традиціях; спонукання молоді до 

самостійного творчого пошуку; виховування поваги до духовних надбань не 

лише Маневиччини, Волині та України, а й світу [6].  

В освітньому процесі Наталія Олександрівна активно використовує 

можливості краєзнавчої освіти. Педагог переконана, що «краєзнавчо-

етнографічна робота – справа кропітка і вимагає великої терпимості. Вона 

має багато переваг над іншими формами роботи з учнями. Та найголовніше, 

що саме через залучення до пошукової діяльності відкривається душа 

дитини. Ця робота дітей дисциплінує, формує відповідальність, виховує 

почуття власної гідності, гордості за свою родину і повагу до людей, які 

зібрали даний матеріал та бережуть родовідну пам’ять. Зібраний 

історичний матеріал результативно використовується на уроках історії та 

формує в учнів розуміння зв’язку та взаємодії малої батьківщини з історією 

всієї країни. Місцевий матеріал має високу віддачу при його використанні у 

виховній роботі» [10, с. 229–230]. 

Праця з обдарованою молоддю є одним із пріоритетних напрямів 

діяльності Н. О. Титаренко. Вона вміє створити умови до розкриття 

здібностей і обдарувань школярів. На уроках педагог використовує 

різноманітні прийоми активізації їх пізнавальної діяльності, розвиває їх 

творчість, враховуючи вікові особливості та інтереси дітей. В організації 

навчання широко використовує інноваційні технології. Її учні щороку 

стають переможцями та призерами конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН, міжнародних конкурсів з українознавства та 

Всеукраїнської олімпіади з релігієзнавства тощо. 

Наталія Олександрівна – талановитий педагог-дослідник. Особливостями 

її системи є мотивація учнів до пізнання історії рідного краю через різні 

форми індивідуально-пошукової роботи, зацікавлення їх тематикою 

пропонованих українознавчих досліджень, науково-методичний супровід 

дослідницької діяльності школярів, залучення до участі у краєзнавчих 

конференціях різного рівня. Так, у Всеукраїнській конференції 
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в м. Володимирі-Волинському в 2018 році разом із вчителькою взяли участь 

Софія Мельник, учениця 11 класу, та Катерина Швець, учениця 9 класу [7; 11]. 

Суттєвим складником педагогічної діяльності Наталії Олександрівни є 

розвиток музейної педагогіки. Як завідувач музею історії села Прилісне 

Н. О. Титаренко розробила програму «Музей і діти», у якій передбачено 

заняття з історії, культури та побуту рідного краю. Програму розраховано 

на учнів з першого до одинадцятого класів (два рази на семестр) – 

44 заняття. Вони відбуваються у різних формах: екскурсія, гра, інсценізація, 

вечори відпочинку, музейна вітальня тощо. Особливої уваги вчитель надає 

першому відвідуванню музею першокласниками, на завершення якого діти 

отримують медалі з написом «Сьогодні … я вперше відвідав Музей історії 

села Прилісне. Про побачене в ньому я розповім батькам і прийду сюди ще» 

[10, с. 228]. З метою врахування думки дітей щодо занять у музеї вчитель 

проводить психолого-соціологічні дослідження і щороку вдосконалює 

програму. 

Ще одна програма, розроблена Н. О. Титаренко, «Музей чотирьох храмів» 

теж розрахована на школярів 1–11 класів і має за мету поетапне 

ознайомлення з храмами села, району, області та України. Навчання за цією 

програмою завершується виставкою творчих робіт учнів та 

інтелектуальною грою «Що в пам’яті моїй залишив Ти, Музею?». 

На базі музею працює група екскурсоводів, гурток краєзнавців, секція 

«Теологія, релігієзнавство та історія релігії» Волинської обласної Малої 

академії наук, котрою керує Н. О. Титаренко. «Заняття передбачають 

широку позакласну і позашкільну діяльність. Гуртки об’єднують тих 

школярів, які прагнуть самостійно здобути знання, беруть участь у 

пошукових експедиціях, конкурсі-захисті науково-дослідних робіт МАН, 

олімпіадах, різних конференціях. Юні дослідники вибороли призові місця в 

експедиціях “Краса і біль Волині”, “Моя Батьківщина – Україна”, “Історія міст 

і сіл Волині” та ін.» [10, с. 229]. 

Зразковий музей історії Прилісного при загальноосвітній школі І–ІІІ 

ступенів цього села Маневицького району у 2016 році став переможцем 

огляду музеїв при навчальних закладах Волинської області. 

Науково-методичні напрацювання Н. О. Титаренко «Навчальна програма 

з позашкільної освіти дослідно-експериментального напряму секції 

“Теологія, релігієзнавство та історія релігії”» (2015 р.), методичні розробки 

«І сива давнина в Музеї ожива…», «Промені духовності» (2017 р.) 

експонувались на обласній виставці методичних та дидактичних матеріалів 

«Творчі сходинки педагогів Волині».  

Ефективна педагогічна діяльність Н. О. Титаренко відзначена почесними 

грамотами Волинської обласної державної адміністрації (2017 р.), 
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Волинської обласної ради (2018 р.), Управління освіти і науки 

облдержадміністрації (2015–2018 рр.), Маневицької районної державної 

адміністрації та Маневицької районної ради (2016 р.). У 2019-му Наталія 

Олександрівна нагороджена обласною премією імені Лесі Українки. 

Лауреат цієї премії 2020 року Валентина Федорівна Носалюк, учитель 

української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної 

роботи комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» – творчий учитель. Вона досконало володіє 

інноваційними освітніми методиками і технологіями, активно впроваджує 

їх у практику своєї роботи і поширює у професійному середовищі. 

В освітньому процесі використовує ігрові моменти, прийоми, що сприяють 

розвитку критичного мислення, нестандартні форми проведення занять, 

розкриває практичне значення набутих знань, добирає яскраві, влучні 

епіграфи до кожного уроку.  

В описі власного досвіду Валентина Федорівна наголошує, що працюючи 

над проблемою «Формування мотиваційної компетентності на уроках 

української літератури», дійшла висновку: «Без доброзичливого ставлення 

до учнів, емоційної комфортності уроку дуже складно досягти визначених 

завдань, тому намагаюсь створювати можливості для переживання кожною 

дитиною ситуації успіху. Тільки повіривши у власні сили, школярі зможуть 

працювати творчо і ефективно. […] Для того, щоб спонукати глибше 

осмислити виучуваний твір, створюючи ситуацію успіху, пропоную 

закінчити таке речення: “Прочитавши (назва твору), я подумав… відчув… 

зрозумів”. За таких умов восьмикласники звертаються до власного досвіду, 

акцентуючи увагу не стільки на знаннях, як на почуттях; зникає страх 

помилитися (можна неправильно назвати дату, але правильних або 

неправильних почуттів не буває) і, відповідно, росте впевненість у власних 

силах, формується позитивна Я-концепція». 

Про ефективність роботи педагога свідчать щорічні перемоги її 

вихованців в інтелектуальних змаганнях різних рівнів: міському та 

обласному етапах Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури, міському та обласному – Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика, в міському – Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Т. Г. Шевченка, в міському та обласному етапах конкурсу-

захисту учнівських науково-дослідних робіт.  

У 2018/2019 н. р. Тетяна Соколова, учениця 9-М класу, виборола І місце у 

ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, за що 

відповідно до Указу Президента України відзначена стипендією імені 

Тараса Шевченка. У 2019/2020 н. р. вона, вже десятикласниця, посіла І місце 
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на обласному етапі олімпіади та була рекомендована до участі в олімпіаді 

всеукраїнського рівня (яка у зв’язку з карантином не проводилась).  

Валентина Федорівна ділиться досвідом зі слухачами курсів підвищення 

кваліфікації у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, 

проводить відкриті уроки для колег – школи, міста, області, бере участь у 

семінарах та інших методичних заходах. З 2008 року вчителька – старший 

екзаменатор пункту перевірки робіт ЗНО з української мови та літератури 

Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Висновки. Багатогранні, творчі, талановиті волинські педагоги – 

лауреати обласної премії імені Лесі Українки на прикладі життя і творчості 

її та всієї родини Косачів виховують нові покоління громадян України з 

високим рівнем національної самосвідомості та особистої 

відповідальності.  
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загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Уховецьк Ковельського району  

 

НАЗАВЖДИ В ДУШАХ УХОВЧАН 

 

Любов до рідної землі, отчого краю, світлої пам’яті своїх предків, свого 

народу – це те головне, що ми, вчителі, маємо виховувати в учнів. 

На кожному кроці роботи з дітьми розвиваємо й зміцнюємо оте сильне і 

природне почуття «малої» батьківщини. І в цій роботі нам, уховчанам, дуже 

допомагає життєвий приклад нашого земляка, людини-творця Андроника 

Лазарчука.  

Ще із власних шкільних спогадів талант Андроника Григоровича 

Лазарчука, його мистецьке відчуття різноманітних художніх образів, гра 

ліній і кольорів захопили нас, коли ми вперше потрапили на виставку його 

творів, які експонувалися у Краєзнавчому музеї села Уховецьк (на той час – 

у приміщенні сільської церкви).  

Вже багато часу минуло відтоді… А коли я переступила рідний шкільний 

поріг, спочатку керівником фольклорного гуртка, а згодом учителем 

образотворчого мистецтва, прийшло більш повне розуміння всіх труднощів 

становлення художника Лазарчука. З директором школи Г. О. Юрчик ми 

узгодили роботу з переоформлення фотокопій документів і картин 

Андроника Лазарчука. За окремими копіями картин ми звернулися до 

Волинського краєзнавчого музею. В шкільній майстерні під керівництвом 

К. Г. Чирука виготовлялись дерев’яні рами для картин і документів. 

З дітьми старших класів розпочали роботу над оформленням надрукованих 

на полотні картин і документів в паспарту. Наближався районний семінар 

учителів образотворчого мистецтва, виникло бажання не просто показати 

для всіх присутніх одну із музейних кімнат, а якось творчо розказати про 

«Життєвий і творчий шлях Андроника Лазарчука» (саме так було вирішено 

назвати новостворену експозицію), і тому написали сценарій літературно-

музичної композиції «Малює серцем рідну землю».  

Вчителі та учні дружно працювали: тепер маємо де зустрітись із творами 

мистецтва, бачити цінні фотодокументи, зокрема, «відпускний білет» із 

сходів селян, у якому земляки Лазарчука вирішили історичну долю 

майбутнього художника, і навіть відшукати ім’я та прізвище свого прадіда 

серед тих, хто дав згоду на навчання Андроника в Санкт-Петербурзькій 

академії мистецтв. Вражає відвідувачів музею незавершена картина сім’ї 

художника, в лівій частині якої вже нанесено кольорові мазки, а права 
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сторона назавжди залишилась в певній метушні ліній, які вказують на те, 

якою рутинною і водночас творчою, тяжкою і довготривалою є праця 

художника. 

 У січні 2017 року з ініціативи отця Миколи Качмаря та за підтримки 

фонду імені Івана Омелянюка вдалося виготовити й урочисто відкрити 

пам’ятну дошку на фасаді сільського Свято-Троїцького храму, у якій йдеться 

про те, що саме тут 04 (17) січня 1870 року Божого охрещений відомий 

український художник, педагог і культурний діяч Андроник Лазарчук.  

З ініціативи вчительського колективу було вирішено першими розпочати 

вшанування 150-річного ювілею нашого земляка, художника і педагога. 

Тому 17 січня 2020 р. в ЗОШ І–ІІІ ст. с. Уховецьк відбулися музейні гостини і 

літературно-музична композиція «Палітра життєвої творчості Андроника 

Лазарчука», на яку з різних куточків Ковельщини ми запросили поважних 

гостей, родичів художника, односельчан.  

У залі історичного музею загальноосвітньої школи на гостей чекала його 

керівник Т. О. Савицька, яка ознайомила присутніх із біографією художника, 

звернула увагу на копії картин, архівних документів, фотографій. Тут всі 

присутні мали змогу ознайомитись із деревом родоводу Лазарчука, яке 

старанно оновила і підготувала для перегляду праправнучата племінниця 

ювіляра, вчителька української мови та літератури Мирослава Чирук. На 

ньому родичі митця мали можливість знайти свої гілки славного роду, 

котрий налічує вже дев’ять поколінь! 

На нашому святі була присутня працівник Літературно-меморіального 

музею Лесі Українки с. Колодяжне Марія Чашук, яка привезла безцінні 

раритети, що стосуються життя художника: дві записні книжки з його 

замальовками, окремі фото та ікону, яка належала дружині художника 

Таїсії. Розповіла про взаємини Косачів з Андроником Лазарчуком, про його 

співпрацю з Оленою Пчілкою щодо часописів «Молода Україна» та «Рідний 

край», про жителя Чернігівщини В. Пашкуденка, який передав деякі 

особисті речі Андроника для музею в с. Колодяжне.  

«Митець працював у різних живописних жанрах», – про це для всіх 

присутніх розповіла мистецтвознавець, викладач історії мистецтв 

Ковельської художньої школи ім. Андроника Лазарчука Мирослава Гудим. 

А ще продемонструвала всім присутнім роботи своїх учнів, які мали 

завдання намалювати портрети Лазарчука. 

Знаковим для уховчан стало призначення настоятелем сільського Свято-

Троїцького храму у 2019 році отця Івана, який 7 років прослужив 

в Українській православній церкві, що в м. Борзні, тому й поділився з усіма 

присутніми враженнями про це місто. Саме до Борзни у 1915 р. сім’я 

Лазарчуків переїхала на постійне місце проживання, і там знайшла вічний 
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спочинок душа художника, якій випало зібрати повну палітру кольорів: від 

яскравих, теплих материнських барв до вічної темряви холодного і 

голодного людського життя.  

Директор школи Олена Алексійчук запросила всіх учасників дійства до 

ще однієї зали – з картинами, вишитими праправнучатою племінницею 

художника Мирославою Чирук.  

Так ми склали свою шану назавжди нашому Андроникові Лазарчуку! 

 

 

УДК 82 – 372.6 – 7.071.1(477.82)  
Мирослава ЧИРУК, 

учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. 

 с. Уховецьк Ковельського району 

 

ВИВЧЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ 

АНДРОНИКА ЛАЗАРЧУКА ОДНОСЕЛЬЧАНАМИ 

 
Проаналізовано дослідження вчителів та учнів Уховецької загальноосвітньої школи, 

краєзнавців села життєвого та творчого шляху, вшанування пам’яті уродженця села, 

відомого українського художника, педагога та музейника А. Г. Лазарчука. 

Ключові слова: Андроник Лазарчук, спогади, перекази, краєзнавчі конкурси, 

О. М. Вакулюк, родинне дерево. 

 

Найвідомішою людиною села Уховецьк, без перебільшень, є Андроник 

Григорович Лазарчук. Його життєвий та творчий шлях на сьогодні 

досліджений ще недостатньо, але вчителі нашої школи докладають чимало 

зусиль, аби донести відому та нову інформацію для ширшого загалу. 

Робота ведеться одразу в кількох напрямах: 

1. Збір спогадів та переказів про відомого земляка жителів с. Уховецьк, які є 

родичами митця або старожилами; побудова родинного дерева Лазарчуків. 

2. Поповнення фондів зразкового історичного музею нашої школи, у 

якому розміщено репродукції картин художника; проведення екскурсій для 

його відвідувачів. 

3. Організація семінарів, позакласних заходів, відзначення річниць 

А. Лазарчука. 

4. Написання робіт для краєзнавчих конкурсів на основі опрацювання 

друкованих видань та матеріалів інтернет-ресурсів, спогадів родичів.  

Розглянемо лише деякі пункти.  

Під час записів спогадів установлено, що портрет найменшої сестри 

Андроника Фекли, про який згадує Олена Андрониківна, досі зберігається у 

її родині. Про сестру митця відомо, що вона померла від тифу під час 
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евакуації до Росії у роки Першої світової війни, залишивши сиротою 

малого сина Дмитра. У родині старшого брата Степана зберігається 

столітня фотографія учнів Андроника Лазарчука із дарчим написом 

педагогу: «На пам’ять уважаемому наставнику А. Г. Лазарчуку 

воспитанники» (орфографія оригіналу). Далі ідуть п’ять підписів і напис: 

«Дедеркали». В іншій гілці родини племінника Михайла Лазарчука 

зберігаються світлини художника, його похорону та фото дочки Олени із 

дарчим написом (1968).  

Першим біографом художника стала його донька Олена Михалевич. 

Дізнавшись про те, що в рідному селі її батька створено музей, Олена 

Андрониківна вирішує передати частину картин художника в Уховецьк. 

У 1963 р. Самсонік (Лазарчук) Олена Михайлівна (внучата племінниця 

художника по старшому братові Степану) разом із братом Лазарчуком Петром 

та його сином Михайлом їдуть у Борзну до Олени Михалевич-Лазарчук, 

провідують могилу художника, привозять звідти картини Андроника 

Григоровича та передають їх до Уховецького краєзнавчого музею. 

За спогадами очевидців, крім кількох десятків картин, намальованих 

кольоровими фарбами, було «два чемодани» графічних робіт. Серед них 

знаходився чорно-білий малюнок, на якому митець зобразив свого старшого 

брата із підписом: «Степан – на всю губу пан». Справа в тому, що того року в 

Степана дуже вродили зернові, й Андроник з гумором оцінив «багатство» 

рідні. 

 У музеї було відкрито окрему кімнату, присвячену творчості відомого 

уховчанина. На той час керівником музею був директор школи Вакулюк 

Олексій Миколайович, а його дружина Катерина (в дівоцтві Комарук) 

доводилась двоюрідною племінницею Андроникові Григоровичу. Їх дочка 

Миронович Ніна досі зберігає список картин, які експонувались у залі 

Уховецького краєзнавчого музею. 

Невдовзі уховчани отримали нагоду ознайомлюватись із життям 

відомого земляка та бачити його твори. Після закриття музею картини було 

передано до музею Лесі Українки в с. Колодяжне та Волинського 

краєзнавчого музею. Тому саме школа стала в 2000 р. організатором 

відновлення вшанування пам’яті митця: шкільному музеї зробили 

виставкові стенди. У 2005 році родина А. Лазарчука відвідала с. Уховецьк, 

сільське кладовище, побувала у шкільному музеї, де розміщено експозицію, 

присвячену життєвому і творчому шляху їхнього предка. 

В Уховецьку чимало людей знають, що вони кровно споріднені з 

Андроником Лазарчуком, перекази про це передаються із покоління в 

покоління, і досить багато з них можуть точно назвати, від кого саме із 

Лазарчуків походять. На сьогодні уже чимало гілок родинного дерева 
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заповнено, але є ще й гілки, які обриваються. Сподіваємося, що час 

допоможе віднайти якнайбільше інформації. 

 За роки існування зразкового історичного музею школи педагогам та 

учням доводилось брати участь у багатьох конкурсах із роботами про 

відомого односельчанина. У 2011 році в конкурсі «Шкільний бібліотекар» у 

секції «бібліотекар-дослідник» робота вчителя і бібліотекаря школи «Наш 

земляк, художник, педагог – А. Г. Лазарчук» перемогла в районі і потрапила 

до Луцька. Цього ж року в туристично-краєзнавчій експедиції «Краса і біль 

Волині» у напрямі «Культурна спадщина мого народу» представлено роботу 

«Відомий український художник – волинянин Андроник Лазарчук». У ході 

досліджень встановлено, що ім’я художника відоме не тільки в Україні, але 

й за її межами. У 2004 році у Санкт-Петербурзі Інчаковою Світланою 

Андріївною захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук «Петербургская Академия художеств и формирование 

украинской художественной интеллигенции конца XIX – начала XX веков 

(на материалах творчества А. Г. Лазарчука)». 

 У травні 2015 року фондом «Патріоти Волині» організовано конкурс 

мінідосліджень «Доля моєї родини в історії України». Вчитель української 

мови Чирук М. Г. й учениця 10 класу Самсонік Руслана подали на розгляд 

комісії роботу з короткими біографіями родини Лазарчуків – від Григорія 

Лазарчука-Комарука до прапрапраправнучки, авторки дослідження (усього 

вісім поколінь). Тут вперше у додатках подавалось родинне дерево, яке 

збирала уховецька родина живописця. Робота отримала ІІ місце.  

Сподіваємося, що праця учнівського та вчительського колективів нашої 

школи прислужиться для популяризації ім’я А. Г. Лазарчука серед 

поціновувачів його творчості. 
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АНДРОНИК ЛАЗАРЧУК І ВОЛИНЬ:  

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ТА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 

150-літній ювілей відомого українського художника і педагога зламу ХІХ і 

ХХ століть, уродженця с. Уховецьк на Волинському Поліссі Андроника 

Лазарчука є чудовим приводом для аналізу й узагальнення сучасного стану 

досліджень не тільки життєвого шляху і творчого доробку майстра, 
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Освіта та виховання в родині Косачів 

але й складних перипетій повернення його імені та спадщини українському 

народові. В статті зроблено першу спробу окреслити основні етапи та події 

цього процесу. 

«Постать нашого земляка, уродженця села Уховецьк Ковельського повіту 

Волинської губернії – українського художника, педагога, культурного діяча, 

майстра побутових картин, пейзажів та портретів Андроника Лазарчука, – 

за влучним висловом кандидата філологічних наук, завідувача Музею Лесі 

Українки при Волинському національному університеті імені Лесі Українки 

Тетяни Данилюк-Терещук, – сьогодні досить помітна і вагома. Адже він, 

митець “зіркової епохи” кінця ХІХ – початку ХХ століття. Відомий як 

ілюстратор журналів “Рідний край” і “Молода Україна”, які видавала Олена 

Пчілка. Був художником з тої когорти “аристократів духу”, прогресивної 

частини української інтелігенції, які мали глибокі національні переконання. 

А. Лазарчука вирізняє з-поміж інших українських художників цього часу 

закоханість у рідний край, його працьовитих людей. У важкі часи панування 

на українських землях Російської імперії він зумів побачити надзвичайну 

духовність, вроджену інтелігентність, одухотвореність волинян і поліщуків. 

Він, неймовірно працьовитий і плодовитий майстер пензля, є автором 

неповторної, колоритної, живописної “енциклопедії” українського 

народного життя» [1]. 

Першим біографом і берегинею творчого спадку художника стала його 

донька Олена Михалевич. Вона старанно зібрала і записала спогади про 

батька. Складений нею список усіх відомих їй картин А. Г. Лазарчука –

єдиний і тому дуже цінний матеріал при вивченні його творчості. У 1950-ті – 

60-ті роки вона подбала, щоб твори художника потрапили до музейних 

збірок. 

На Волині твори Андроника Григоровича Лазарчука ввійшли до колекцій 

Волинського краєзнавчого та Уховецького народного історичного музеїв. 

До формування цих збірок – фондів живописних та графічних робіт, а також 

архіву митця – причетний Олексій Ошуркевич (1933–2010) – відомий 

волинський етнограф, фольклорист, знавець історії, культури і мистецтва 

краю. Ймовірно, вперше про Лазарчука, талановитого художника з 

Ковельщини, почув молодий журналіст наприкінці 1950-х років, коли 

працював кореспондентом ковельської районної газети «Прапор Леніна». 

Уже працюючи у Волинському краєзнавчому музеї з 1961 р., продовжував 

пошуки матеріалів про нього. З цією метою він звертався до краєзнавчого 

музею м. Борзни на Чернігівщині, де останні 19 літ (з 1915 до 1934 року) 

мешкав художник. Про цей запит краєзнавця з Волині розповіли Олені 

Михалевич, доньці Лазарчука. У 1950–60-ті роки вона передавала його 

твори до багатьох музеїв України. Для Київського музею українського 
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образотворчого мистецтва (нині Національний художній музей України), 

Олена Андрониківна уже відібрала низку полотен свого батька 

(за спогадами Б. Пашкуденка – 13 одиниць). Вона ж проінформувала Олексія 

Федоровича про те, що крім картин, у неї зберігаються світлини батька, 

його автобіографія, каталоги виставок тощо. Нарешті, коли усі питання 

були узгоджені, в жовтні 1963 року О. Ошуркевич привіз до Луцька із 

Борзни архів художника і його твори, які були розподілені між Волинським 

краєзнавчим та Уховецьким народним історичним музеями.  

Олена Андрониківна усвідомлювала, що твори художника такого рівня як 

А. Г. Лазарчук мусять бути в державних, а не громадських музеях чи 

музейних кімнатах [10]. Уховецький музей було відкрито стараннями 

дирекції місцевої школи в 1960 р., в 1982-му – перенесено в колишнє 

приміщення церкви (в 1991 р. – закрито). Твори А. Лазарчука завжди 

експонувались в окремому експозиційному залі. Після передачі споруди 

церковній громаді колекцію митця у 2000 році з Уховецького народного 

історичного музею передано частково до Ковельського історичного музею, 

в Уховецьку середню школу, картини і малюнки художника – до 

Волинського краєзнавчого музею. 

Олекса Ошуркевич став першим волинським дослідником життя і 

творчості Андроника Лазарчука, опублікувавши наприкінці 1963 року 

наукову розвідку про митця «Художник з Уховецька» в обласній газеті 

«Радянська Волинь» у рубриці «Слово про наших земляків». Автору вдалося 

реконструювати незвичайну біографію талановитого українського сироти, 

який так наполегливо йшов до своєї омріяної мети, аби стати художником. 

Він аналізує жанрове розмаїття творів Лазарчука, окремі його полотна, 

зокрема картину «Лірник» – своєрідний реалістично-побутовий начерк 

життя старої Волині [14].  

Згодом (у 1966 році) у Волинському краєзнавчому музеї, який тоді 

знаходився на вулиці Шопена, 7, було організовано першу художньо-

документальну виставку А. Г. Лазарчука. Тут експонувалися твори й архівні 

матеріали із фондів музею та Уховецька. «Особисті документи, фото, 

живописні та акварельні роботи, етюди, малюнки – все це яскраво 

розповідає про нелегкі життєві шляхи-дороги художника-реаліста, відомого 

у свій час педагога», – констатували у рецензії «Життям народжене» її 

автори Олексій Ошуркевич і волинський письменник Іван Чернецький [15]. 

О. Ошуркевич одним із перших зацікавився зв’язками Лазарчука із 

Косачами. Досліджуючи тему, Олексій Федорович згодом відшукає 

у рукописному відділі Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Академії 

наук УРСР листи Лазарчука до Олени Пчілки, віднайде малюнки художника 
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в журналах, проаналізує їх. Про творчі взаємини двох великих українців 

підготує кілька статей [16]. 

Наступним важливим етапом відродження історичної пам’яті про митця 

став 1995 рік, який пройшов на Волині під знаком 125-ліття Андроника 

Лазарчука. З цієї нагоди в Луцьку і Ковелі, а трохи пізніше і в Кременці, 

тобто в тих місцях, які пов’язані з іменем митця, відбулися урочисті заходи. 

12–13 січня 1995 року в Луцьку за ініціативи дирекції Волинського 

краєзнавчого музею проведено науково-практичну конференцію «Андроник 

Лазарчук і українська художня культура кінця XIX – початку XX століть». 

Зусилля її організаторів спрямовувались на те, аби віддати належну шану 

землякові, розкрити перед молодим поколінням здобутки його мистецтва, 

його життєвий шлях і досвід.  

За матеріалами конференції підготовлено науковий збірник, куди 

ввійшли статті, спогади, документи, зокрема, науковців та краєзнавців із 

Києва, Чернігова, Львова та Луцька: Г. Бондаренка «Життя, віддане освіті та 

малярству», О. Рисака «Андроник Лазарчук. Життя і творчість у документах 

і спогадах», В. П’ясецького «Андроник Лазарчук. Професія і покликання», 

О. Ошуркевича «Андроник Лазарчук і Олена Пчілка: з історії творчих 

взаємин», Л. Мержвинської «Матеріали А. Г. Лазарчука в фондах 

Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки», 

О. Сидора-Гібелинди «Метаморфози початку ХХ ст.: пейзаж-портрет, 

портрет-пейзаж», Л. Заборовського «Наш славетний земляк» та ін.  

Науковим працівником музею Т. Левицькою систематизовано художню 

спадщину митця і складено список відомих на той час робіт, укладено 

каталог ювілейної виставки. Освоївши величезну кількість матеріалів, 

вивчивши архіви Андроника Лазарчука, упорядники збірника намагались 

проникнути у стихію духовного і творчого життя митця, позначеного 

неабиякими випробуваннями. Матеріали конференції, на жаль, вдалося 

опублікувати лише в 1999 р. у другому випуску наукового збірника 

Волинського краєзнавчого музею «Волинський музей. Історія і сучасність». 

До каталогу станом на 1995 рік було включено 158 творів А. Лазарчука з 

музеїв України та два – із приватних колекцій, зокрема, із Уховецького 

народного історичного музею: живопис – 21, малюнок, акварель – 22; 

Волинського краєзнавчого музею: живопис – 29, малюнок, акварель – 

дев’ять; Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки: 

живопис – 16, графіка – 33; Музею Лесі Українки при Волинському 

державному університеті імені Лесі Українки: живопис – 12, графіка – один; 

Національного художнього музею України: живопис – два; Конотопського 

краєзнавчого музею: живопис – три; Кременецького краєзнавчого музею: 

живопис – один; Сімферопольського художнього музею: живопис – один; 
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Краснодарського художнього музею (РФ): живопис – два; Чернігівського 

художнього музею: живопис – два, малюнок, акварель – чотири. Вивчаючи їх, 

ми можемо пізнавати великий масив народного життя: побут, обрядовість, 

родинні стосунки, споглядати і милуватись волинськими краєвидами, 

оспіваними художником, вдивлятися в обличчя його сучасників, членів його 

родини, бачити очі самого митця. А. Лазарчук творив у період оновлення 

живопису, коли в пейзажі, побутовій картині й портреті формувався новий 

емоційний підхід, який самі митці називали «пошуком краси». 

У рамках конференції відбулося відкриття в Художньому музеї м. Луцька 

великої ретроспективної виставки із зібрань музеїв України та приватних 

колекцій, де експонувалось півтори сотні графічних та малярських творів 

Андроника Лазарчука – картини, малюнки, акварелі. Окрім цього, 

експонувалися меморіальні речі, фотодокументи, незакінчені полотна, 

архівні матеріали, що сприяло відтворенню творчої атмосфери і життєвого 

середовища майстра.  

У червні 1995 р. така ж виставка експонувалась на батьківщині 

художника в Ковельському історичному музеї. Родина митця із Києва 

вперше відвідала с. Уховецьк, місце, де стояла хата, в якій він народився, 

сільське кладовище. На прохання родини та інтелігенції краю Ковельський 

міськвиконком прийняв рішення створити художній музей із меморіальною 

кімнатою А. Лазарчука в будинку – пам’ятці архітектури ХІХ ст. На жаль, це 

рішення не було виконано, як і встановлення меморіальної дошки. 

Ювілейні заходи продовжилися в Рівному, Кременці, Почаєві, що засвідчило 

зростаючий інтерес широкого загалу волинян до творчості митця. 

У 1999 році частину статей та музейних матеріалів включено до тому 

ІІІ  видання «”Роде наш красний…” Волинь у долях краян і людських 

документах». Зокрема, вперше опубліковано «Розповідь про батька» доньки 

Олени Михалевич, «Спогади про батька та родину» сина Олексія Лазарчука, 

«Художник: талант і особистість» внучатої племінниці Лариси Корнійчук, 

особисті документи та фото митця і його родини із фондів Волинського 

краєзнавчого музею та Колодяжненського літературно-меморіального 

музею Лесі Українки [12; 22].  

У 2003 р. в рамках ХІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої 

конференції «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ковель і ковельчани в 

історії України та Волині» працювала секція «Андроник Лазарчук і 

Ковельщина». У збірнику наукових праць конференції опубліковано 

спогади учнів художника-педагога із м. Борзни: Бориса Пашкуденка 

«Андроник Лазарчук», Олени Семенової «Спогади про Андроника 

Лазарчука» та краєзнавчий нарис Михайла Москаленка «Андроник 

Лазарчук в Борзні» [13]. 
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 У 2010 р. відкрито музейну кімнату Андроника Лазарчука в приміщенні 

культурно-просвітницького центру м. Ковеля. Особливим подарунком для 

неї стало погруддя митця, виготовлене із дерева скульптором та різьбярем 

Валентином Данилюком. Серед гостей, присутніх на святі, був професор 

ВНУ ім. Лесі Українки Геннадій Бондаренко, заслужена артистка України 

Світлана Мирвода, директор обласного краєзнавчого музею Анатолій 

Силюк, представники міської та районної влади, а також директор міської 

художньої школи, якій віднедавна присвоєно ім’я Андроника Лазарчука, 

Олена Цьомик [6]. Член Національної спілки письменників України 

Анатолій Семенюк презентував написану в художній формі на основі 

наукових досліджень книгу «В обіймах мистецтва», присвячену 

художникові [2; 19].  

У 2013 р. в рамках наукової історико-краєзнавчої конференції «Минуле і 

сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині» в 

Ковельському історичному музеї відкрито виставку із фондів Волинського 

краєзнавчого музею «Світ образів Андроника Лазарчука». У Ковелі 

шанувальники його творчості мали нагоду переглянути 53 його картини. Саме 

ці роботи зберігались на його батьківщині – в Уховецьку. «Ця колекція 

повинна знайти з часом своє пристанище в музеї Андроника Лазарчука. А де 

це буде – в Ковелі чи в Уховецьку – не так принципово, бо обидва вони можуть 

претендувати на те, аби стати осередком такого музею», – констатував 

директор Волинського краєзнавчого музею. Почесним гостем на відкритті 

виставки був і праправнучатий племінник художника Віталій Трофимов.  

Експозиція багатопланово відображала творчість митця, відтворювала 

духовну атмосферу та наближала до життєвого середовища майстра. 

В місцевій художній школі імені А. Лазарчука навчається понад 250 дітей. 

«Це знаково, бо Андроник Лазарчук – не просто наш земляк, а й 

талановитий художник. І педагог, який мав багато учнів і користувався 

великим авторитетом серед своїх вихованців», – зазначила на презентації 

виставки мистецтвознавець, викладач Ковельської художньої школи 

Мирослава Гудим [6; 9].  

Місцем традиційного пошанування художника-земляка стало с. Уховецьк 

на Ковельщині. У 2015 р. з нагоди 145-ліття від дня народження митця 

учителі та учні місцевої школи організували вечір-портрет «Шепіт вітру, 

підслуханий пензлем». У сільській бібліотеці оформлено виставку 

матеріалів про його життєвий та творчий шлях «Художник: талант і 

особистість». Протягом 2013–2014 рр. створено нову експозицію 

«Сторінками життя і творчості Андроника Лазарчука» в історичному музеї 

місцевої школи, де представлено копії із родинних та особистих документів, 

репродукцій картин, світлин художника. 
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6 січня 2017 р. на фасаді Свято-Троїцької церкви, яку нині відроджують 

жителі села Уховецьк, відкрито дошку пам’яті видатного українського 

художника та педагога Андроника Лазарчука. Як свідчать документи, саме у 

цьому храмі 4 січня 1870 року був охрещений видатний уродженець 

Уховецька. Ініціатором установлення дошки виступив настоятель ієрей 

Микола Качмар. А фінансово підтримав фонд імені Івана Омелянюка. 

Виготовив меморіальну дошку рівненський скульптор Леонід Гринбокий. 

Священники Ковельського районного деканату Волинської єпархії УПЦ КП 

відслужили панахиду за упокій душі Андроника Лазарчука. Про життя та 

творчість видатного художника, педагога та культурного діяча говорили 

учасники літературно-мистецької години у місцевій школі. В Уховецьку та в 

сусідніх селах проживає чимало родичів Андроника Лазарчука по лінії його 

старшого брата – Степана. Праправнучата племінниця художника 

Мирослава Чирук, яка й сама творить чудові картини-вишивки, серйозно 

досліджує багатий родовід Лазарчуків [17; 20].  

У 2020 р. з нагоди 150-ліття А. Лазарчука в Уховецькій ЗОШ І–ІІІ ст. 

відбулися музейні гостини і літературно-музична композиція «Палітра 

життєвої творчості Андроника Лазарчука» за участю поважних гостей, 

родичів художника, односельчан. Усі присутні мали змогу ознайомитись із 

деревом родоводу Андроника Григоровича, яке старанно оновила і 

підготувала для перегляду вчителька української мови та літератури 

Мирослава Чирук, на якому родичі митця мали можливість знайти свої 

гілки від славного роду.  

Під час літературно-музичної композиції ведучі гармонійно переплели 

життєві кроки Андроника Лазарчука з його художніми роботами, 

народними піснями «Ой літає соколонько» із записів Лесі Українки, яку 

виконали діти молодшої групи фольклорного гурту «Веретенце», і «Летить 

галка через балку», записану від старожилів села Уховецьк, яку виконали 

вчителі школи Оксана Рибачок, Наталія Яцук, Ірина Ніколюк та Руслана 

Семотюк; інструментальною музикою, з поезією Олени Пчілки, Анатолія 

Семенюка, яку виразно читали учні Матвій Алексійчук, Юлія Юрко, Анна 

Нестерук, Надія Хомук та Роксолана Демидюк; спогадами доньки 

художника Олени Андрониківни, родича Петра Лазарчука, десятирічного 

Андроника та жителів села Уховецька, яких по-справжньому намагалися 

зобразити учні школи Софія Римарчук, Станіслав Ковальчук та Станіслав 

Берчук.  

Науковий працівник літературно-меморіального музею Лесі Українки 

с. Колодяжне Марія Чашук представила на святі безцінні раритети, 

що стосуються його життя. Це – дві записні книжки з його замальовками, 

окремі фото та ікона, яка стала справжньою окрасою дійства, бо належала 
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дружині художника Таїсії. Знаковим для уховчан стало призначення 

настоятелем сільського Свято-Троїцького храму в 2019 році отця Івана, який 

7 років служив у Борзні. Він поділився з усіма присутніми враженнями про це 

місто [20]. 

У рамках вшанування пам’яті відомого волинянина в Луцьку та з нагоди 

150-ліття від дня народження в Художньому музеї 23 січня 2020 р. 

відбулося мистецьке дійство, яке мало символічну назву: «Андроник 

Лазарчук: родом з Волині, серцем – з Україною». Головним завданням 

проголошеного на Волині 2020 року Роком Андроника Лазарчука стало 

введення творчого доробку митця в контекст українського мистецтва 

ХІХ століття, популяризація робіт і пропагування його як класика.  

Мистецтвознавець, завідувач музею, ведуча заходу Зоя Навроцька 

переконана: «Колекція, окрім того, що наштовхує на роздуми про мистецтво, 

повертає нас до проблем минувшини – того часу, коли жив Андроник 

Григорович. З цією думкою мимоволі погоджуєшся, коли розглядаєш його 

роботи – майстерні замальовки повсякдення. Вони, наче світлини, є 

схопленими миттєвостями життя, які розповідають про особливості 

тогочасного побуту, зовнішній вигляд простих людей, їх тривоги та радощі».  

На заході побувала правнука художника із м. Києва – Маргарита 

Лазарчук, яка поділилася надзвичайними емоціями від перебування в колі 

однодумців та поціновувачів таланту її прадідуся. До того ж, пані Маргарита 

викладає креслення – так само, як і її великий предок.  

Відкрита ювілейна виставка – спільний проєкт Волинського 

краєзнавчого музею, Музею Лесі Українки Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, Музею Лесі Українки у Колодяжному. 

В основу її лягли роботи, створені Лазарчуком від часу навчання на 3 курсі 

Петербурзької академії мистецтв в 1892 році і практично до останніх років 

життя. У відкритті виставки взяла участь Галина Голубович – голова 

правління благодіи ного фонду Івана Омелянюка «Маи бутня Волинь  ̶ 

Україна». Коштами фонду профінансовано виготовлення каталогу 

ювілейної виставки Андроника Лазарчука зі збірки Волинського 

краєзнавчого музею «Митець землі Волинської» [3; 11]. 

У 2020 році численні ювілейні заходи заплановано на Ковельщині, в селах 

Колодяжному та Уховецьку, інших місцях, пов’язаних із життям та 

творчістю Андроника Лазарчука.  

Основним напрямком мистецького та педагогічного життя А. Г. Лазарчука 

було творіння добра, творіння яскравого самобутнього живопису. «Красиве, 

а значить естетичне, має нести в собі головну Божественну істину – добро» – 

ці слова викарбували вдячні нащадки на оновленій надгробній плиті 

художника в м. Борзні. 
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Відродження історичної пам’яті Андроника Лазарчука – важлива ланка 

національної самоідентифікації українців. Напрацювання та досвід волинян у 

цьому напрямку є прикладом бережливого ставлення до власної історико-

культурної та мистецької спадщини, яку потрібно розвивати і поглиблювати, 

популяризувати в Україні та світі, повноцінно використовувати для 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. 
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ОЛЕНА ПЧІЛКА Й АНДРОНИК ЛАЗАРЧУК: 

ДО ІСТОРІЇ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ15 
 

На основі аналізу листів Андроника Лазарчука до Олени Пчілки та інших історичних 

джерел прослідковується її співпраця з художником як ілюстратором «Молодої України». 
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Olena Pchilka’ collaboration with Andronyk Lazarchuk as an illustrator of “Young Ukraine” is traced, 

based on the analysis of Andronyk Lazarchuk’s letters to Olena Pchilka and other historical sources. 
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Постановка питання. Тема цієї статті – цікава і малодосліджена. Цікава 

тим, що деякі факти з історії творчих взаємин між цими талановитими 

людьми нещодавно стали відомі, а малодосліджена – за браком достовірних 

джерел та фактів, і тому залишається поле вивчення для науковців і 

краєзнавців. 
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Матеріал з цієї теми базується на двох листах-відповідях Андроника 

Лазарчука до Олени Пчілки, написаних в 1912 році з поштової станції 

Великі Дедеркали Кременецького повіту, спогадах внучатої племінниці по 

лінії уховецької родини художника Лариси Корнійчук, спогадах колишнього 

його учня Бориса Максимовича Пашкуденка, які він написав для музею Лесі 

Українки в с. Колодяжному 1989 р., та спогадах старожилів с. Колодяжного, 

які особисто знали Олену Пчілку. 

Виклад основного матеріалу. Андроник Лазарчук – талановитий 

волинський художник, педагог, один з організаторів художньої освіти в 

Україні. Народився 1870 р. в селі Уховецьк Ковельського повіту на Волині в 

сім’ї колишнього кріпака. Батько художника 25 років відслужив у царській 

армії, був учасником оборони Севастополя (1854–1855 рр.), хвора дружина 

сама виховувала п’ятеро дітей. Коли Андроникові було дев’ять років, помер 

батько, а мати ще раніше. Але осиротілі діти давали собі раду. Старший брат 

Степан був добрим стельмахом, умів творити красу з простого дерева, Федір 

став шевцем, Трохим грав на скрипці, а в малого Андроника дуже рано 

виявився хист до малювання. 

Після закінчення однокласного народного училища в Уховецьку брати 

влаштували його на навчання в Кирило-Мефодіївську школу с. Бриково 

Кременецького повіту, де він працював у живописній майстерні Почаївської 

лаври. В 1889 р. вступив до Петербурзької академії мистецтв, де навчався в 

майстерні російського художника В. Є. Маковського, а також закінчив 

педагогічні курси при цій академії. Одержав через шість років звання 

художника і одночасно педагога. Працював учителем малювання та 

креслення в училищах Ковеля, Конотопа, Кременця. Під час Першої світової 

війни евакуювався з сім’єю в м. Борзну Чернігівської області; там у 1934-му 

на 64-му poці трагічно обірвалось його життя – внаслідок голодомору. 

Коли і де, за яких обставин познайомився Андроник Лазарчук з родиною 

Косачів і особисто з Оленою Пчілкою, з’ясувати майже неможливо, тому що 

в жодних письмових джерелах це не зафіксовано. Можна лише припустити, 

що це знайомство припадає на 1886–1890 рр., коли художник був досить 

відомим в інтелігентних колах волинян. 

Лариса Корнійчук у статті: «Художник: талант і особистість. Зі спогадів 

про Андроника Лазарчука» пише: «Одного разу, приїхавши на канікули, 

Андроник просив відвезти його в Колодяжне до панів Косачів. Пізніше 

Лазарчуки купили коней у Косачів і ті коні велися аж до того часу, поки 

совіцька влада не забрала їх. […] До Лазарчуків приїздили пани з Ковеля 

і навколишніх сіл, щоб придбати картини для своїх осель». Не виключено, 

що Косачі могли купити для окраси кімнат роботи художника, як не 

виключено і те, що він міг подарувати родині свої твори. 



 

138 

 

Освіта та виховання в родині Косачів 

У спогадах, зібраних В. Покальчуком («Слідами Лесі Українки»), є 

розповідь про те, що робітник маєтку Косачів у Колодяжному 

В. Ю. Трофимук згадує: «У Косачів було багато картин. Вони висіли 

на стінах. Був портрет Богдана Хмельницького, Шевченка. На інших 

картинах були зображені: природа, олені». 

Але все це лише здогади та припущення. Незаперечним є той факт, що 

Андроник Лазарчук ілюстрував журнал «Рідний край» та додаток до нього 

дитячий часопис «Молода Україна», які редагувала Олена Пчілка. 

«Рідний край» – це український щотижневий громадський і літературно-

науковий журнал, заснований у 1905 році в Полтаві Миколою Дмитрієвим. 

У 1906 році на його запрошення Олена Пчілка ввійшла до складу 

редакційної колегії. Незабаром вона стає фактичним редактором і видавцем 

«Рідного краю». А з 1908 року журнал повністю переходить під її 

керівництво. Олена Пчілка прагнула залучити до участі в часописі якомога 

ширше коло талановитих авторів, зокрема художників. 

Так, у 1912 році (в 1908–1914 рр. журнал видавався у Києві), Ольга Петрівна 

листом звернулася до Андроника Лазарчука із пропозицією працювати 

художником-ілюстратором її видань. Як видно з відповіді від 8 лютого 1912 

року, він прийняв цю пропозицію і виконував замовлення: «Дуже радий, що 

рисунки мої пригодились для Ваших часописів. Посилаю іще сім малюнків, 

котрі мені здаєця, пригодяця для “Молодої України”». Просить написати, яким 

способом робити ілюстрації, щоб зручніше було їх передруковувати.  

Другий лист А. Лазарчука до Олени Пчілки написано 9 лютого 1912 року, 

він ширший за змістом, і в ньому художник надіслав твір для дитячого 

часопису «Молода Україна»: «Посилаю Вам малюнок на великодну тему, та 

не знаю, чи буде він виражать те, що повинен. А все ж як Вам треба буде 

малюнків іще на яки теми, то я з великою охотою візьмусь нарисовать їх».  

У листі до Андроника Григоровича Ольга Петрівна як редактор просить 

порівняти перший номер «Молодої України» за 1912 рік з номерами 

минулого, 1911 року. На що художник відповів: «1-й № “Молодої України”» за 

цей рік мені дуже і дуже сподобався, я теж нахожу, що він багато 

інтересніший ніж №№ минулого року. Пошли Вам Господе довгого віку і 

доброго здоров’я, щоб через Ваше видання література наша обогатилась 

хорошими друками, особливо ж література для дітей, котрої у нас так мало!». 

Олена Пчілка надіслала Андроникові Лазарчуку знімок своєї молодшої 

дочки з таким написом на звороті: «Це портрет волиняночки моєї дочки 

Ізидори та що торік закінчила Київський політехнічний інститут (ученим 

агрономії), може вам цікаве теж яко тип і натура справжньої Українки» 

(Зі спогадів колишнього учня А. Лазарчука Б. М. Пашкуденка). 
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В цьому ж таки листі, датованому 9 лютого 1912 р., художник пише: 

«Дуже Вам вдячний за прислану фотографічну картку, котра справді мені 

пригодиця, яко тип справжньої Українки з добрим, гарним і виразним 

лицем. Щиро Вам вдячний А. Лазарчук». 

Таку ж фотографію Ізидори Косач – в українському одязі з вінком на 

голові – вміщено на обкладинці збірника Олени Пчілки «Українські узори» 

(Київ 1912 р.). Мабуть, у родині Косачів ця фотографія подобалась усім. 

Олена Пчілка надіслала її і Лесі Українці, на що вона в листі до матері в 

липні 1912 р. з Кутаїсі відповіла: «”Біла гусь” (так по-домашньому називали 

Ізидору. – М. Ч.) дуже велична на портреті, але я на правах найстаршої 

сестри дозволяю собі усміхатись, дивлячись на неї, думаю собі...». 

Творчі зв’язки Олени Пчілки з Андроником Лазарчуком, напевно, були 

перервані Першою світовою війною. Багато в них залишається 

нерозгаданих таємниць, тому багато ще треба працювати в науковому і 

дослідницькому плані, щоб ґрунтовно вивчити мистецьку спадщину та 

подвижницьку діяльність волинського живописця. 

Кажучи про ці зв’язки, не можна обійти постаті Лесі Українки. Чи знала 

вона про Андроника Лазарчука? Безумовно. Якщо знала мати, то знала і 

сім’я. А чи була особисто знайома – це вже інше. Тут питання заходить у 

глухий кут, тому що жодної письмової згадки, щоб це підтвердити, не 

знаходимо. Хоча в спогадах Б. М. Пашкуденка є підтвердження, що вони 

знали особисто одне одного. І в це важко не повірити. Б. Пашкуденко, 

пригадуючи усні розповіді дружини художника Таїсії Юліанівни та дочки 

Олени Андрониківни, у своїх спогадах пише: «Леся Українка познайомилась 

з Андроніком під час маївки на святі Святого Юрія в колі волинян, він 

зачарував її своїми жартами». 

Косачі в Колодяжному дійсно відзначали свято Юрія, організовували 

маївки. Старожил с. Колодяжного С. Кімлайчук, який добре пам’ятав Олену 

Пчілку, згадував, що тоді Косачі пів дня працювали, а в другій половині дня 

до них приїздили близькі знайомі, в кошики брали багато провізії, писанки, 

і бричками виїздили в поле; були там і селяни, Олена Пчілка щось 

записувала в зошиті. 3 травня 1913 року з Мармурового моря в листі до 

Ольги Кобилянської Леся Українка писала: «Се ж у Єгипті жнива 

починаються, а в нас оце через два дні люди вийдуть на поле качати 

крашанки по молодих рунах збіжжя на Святого Юрія»... Так було чи інакше, 

для нас це залишається таємницею. 
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Степан КОСТЮК, 

директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею, 

голова Тернопільської обласної організації Національної спілки краєзнавців України 

ФОНД УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА КІНО ІПОЛИТА ЛАЗАРЧУКА 

У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ 

Вводиться в науковий обіг інформація про фонд Іполита Андрониковича Лазарчука у 

Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 

Ключові слова: роздільник, фонд, одиниці збереження, особисті речові матеріали. 

Враховуючи відсутність у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 

особистого фонду живописця, педагога та культурного діяча Андроника 

Лазарчука, подаємо стислий огляд наявних матеріалів, котрі частково 

розкривають біографічно-творчий шлях його сина Іполита Лазарчука. 

Біографічна довідка. Лазарчук Іполит Андроникович (13 /26/ серпня 1903, 

Почаїв, Кременецький район Тернопільщини – 23 лютого 1979, Київ). Син 

українського художника Андроника Григоровича Лазарчука. Заслужений діяч 

мистецтв УРСР (1967). Закінчив гімназію та професійно-технічну школу в 

м. Борзна (Чернігівська область). 1919–1924 – художник-декоратор та актор 

театру Борзнянського районного відділення народної освіти. 1924–1930 – 

навчався у Київському художньому інституті (нині Академія образотворчого 

мистецтва і архітектури), водночас – художник у клубі військового шпиталю. 

Співорганізатор української мультиплікації; від 1930 – художник-

мультиплікатор, від 1936 – режисер-постановник мультиплікаційних фільмів 

на Київській кінофабриці художніх фільмів. Працював на Київській студії 

хронікальних і навчально-технічних фільмів, режисер-постановник на 

кіностудії навчальних фільмів. Учасник Другої світової війни.  

Уродженцю Почаєва на Кременеччині – теперішньої Тернопільської 

обласні – доля виділила два життєвих етапи: фронтовика та митця. Власне, 

випробування першого життєвого «призначення» закріпили жагу 

подальшого творіння.  

Базою наукових узагальнень зібраного слугують численні документальні 

свідчення колишнього учасника німецько-радянської війни 1941–1945 

років. Особливо цінними видаються оригінали подяк Іполиту Лазарчуку 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BD%D0%B0
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%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
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%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
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(284-й гвардійський стрілецький полк 95-ї стрілецької дивізії) Верховного 

головнокомандуючого за: «розгром гітлерівської армії на підступах до 

Сталінграда і оточення 22 відбірних дивізій» (від 25.I.1943 р.), «ліквідацію 

оточених під Сталінградом ворожих військ» (від 2.II.1943 р.) [ТКМРД – 

2211], «звільнення Бєлгорода» (від 24.VII.1943 р.), «звільнення Полтави» 

(від 23.IХ.1943 р.), «звільнення Кременчука» (від 29.IХ.1943 р.) [ТКМРД – 

2210], «звільнення м. Кіровограда» (від 8.I.1944 р.), «звільнення 

м. Первомайська» (від 22.III.1944 р.), ін. [ТКМРД – 2205], «прорив оборони 

противника біля Сандомира» (від 13. I. 1945 р.) , «оволодіння м. Ченстохова» 

(від 17.I.1945 р.), «прорив оборони на південно-східному кордоні 

Німеччини, вторгнення в межі Сілезії і оволодіння м. Крайцбург і 

м. Розенбург» (від 21.I.1945 р.), «оволодіння м. Міліч і вихід на р. Одер в 

районі Бреслау» (від 23.I.1945 р.) [ТКМРД – 2209], «оволодіння м. Оппельн» 

(від 24.I.1945 р.), «форсування р. Одер» (від 6.II.1945 р.), «оволодіння 

м. Штрелен» (від 27.III.1945 р.), «прорив оборони противника на р. Нейсе» 

(від 23.IV.1945 р.) [ТКМРД – 2207], «оволодіння м. Дрезден» (від 8.V.1945 р.) 

[ТКМРД – 2206].  

Фронтовий похід Іполита Лазарчука доповнюють різноманітні довідки 

[ТКМРД – 2203, 2204], вітання [ТКМРД – 2208], посвідчення [ТКМРД – 2212, 

2213, 2214], купони [ТКМРД – 2215, 2216] тощо. 

Особисті речові матеріали офіцера Іполита Лазарчука представлено 

капітанськими погонами [ТКМТ – 89]. 

Раритетну вартість становить «Схема бойового шляху 95-ої гвардійської... 

стрілецької дивізії, виготовлена Лазарчуком» (марш пролягав через 

Тернопільщину) [ТКМНД – 2401]. 

Вартісними видаються «Спогади Лазарчука І. А. про бойовий шлях в роки 

Великої Вітчизняної війни» [ТКМНД – 2405]. 

Викладене «враження» підсилюють експонати Іполита Лазарчука – 

заслуженого діяча мистецтв, режисера, художника-мультиплікатора, кавалера 

орденів: Червоної зірки, Вітчизняної війни, «Знак пошани», медалей [1, с. 314]. 

Станом на червень 2020 року каталожна шухлядка Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею «Кременецький район – II» містить 

роздільник «Лазарчук Іполіт Андронікович», у якому зафіксовано: «Рідкісні 

документи» – 21, «Фотографії» – 6, «Нумізматика» – 2, «Тканини» – 1, 

«Науково-допоміжні матеріали» – 7. Загалом – 37 одиниць збереження [2]. 

 
Література 

1. Дуда І., Медведик П., Пиндус Б. Тернопільський Енциклопедичний Словник. 

Тернопіль: ВАТ ТВПК «Збруч», 2005. Т. 2. К – О. 

2. Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею.  



 

142 

 

Освіта та виховання в родині Косачів 

 

 

 

Н а у к о в е   в и д а н н я 

 

 

Освіта та виховання в родині Косачів 

 

Матеріали 

V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань,  
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приурочених до 150-річчя Андроника Лазарчука, відомого українського художника і 

педагога-організатора художньої освіти на Волині та в Україні, і 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки (26 червня 2020 р., м. Луцьк) / упоряд.: П. С. Олешко, Н. М. Кот, 

А. М. Силюк. Луцьк: Волинський ІППО, 2020. 144 с. 

 

У збірнику вміщено наукові статті та тези учасників V Всеукраїнських Косачівських 

педагогічних читань «Освіта та виховання в родині Косачів», присвячених життю та творчій 
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