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XIV конкурс студентських наукових робіт на здобуття премії 

імені Ковальських у галузі українознавства 

Диплом з історії І ступеня та грошова винагорода – Сухомлин Олександр 

Дмитрович — студент IV курсу історичного факультету Дніпропетровського 

національного університету ім. Олеся Гончара. 

Тема роботи: Повсякденні взаємини запорозького козацтва та російських 

військових у 1740–1770-ті рр. (регіон Оріль-Самарського межиріччя).  

Диплом з історії II ступеня та грошова винагорода – Боженко Анастасія 

Олегівна – студентка IV курсу Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна.  

Тема роботи: Соціальний портрет харківського міського обивателя у другій 

половині XIX - на початку XX ст. 

Диплом з історії II ступеня та грошова винагорода – Басенко Руслан 

Олександрович – студент IV курсу історичного факультету Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.  

Тема роботи: Орден єзуїтів у ранньомодерному українському суспільстві: 

стратифікація впливів. 

Диплом з історії III ступеня та грошова винагорода – Стрільчук Альона 

Вікторівна – студентка V курсу історичного факультету Дніпропетровського 

національного університету ім. Олеся Гончара.  

Тема роботи: Голокост у спогадах очевидців: «образи» та специфіка 

інтерпретації. 

Заохочувальна премія з філології Дацева Альона Володимирівна – студентка 

V курсу філологічного факультету Мелітопольського державного 

педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького.  

Тема роботи: Коммеморація радянського минулого в романі Ірен Роздобудько 

«Якби». 
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Сухомлин О. Д. Повсякденні взаємини запорозького козацтва та 

російських військових у 1740–1770-ті рр. (регіон Оріль-

Самарського межиріччя). 

У пропонованій роботі розглянуто повсякденну взаємодію населення Війська 

Запорозького Низового та російських військових, які складали залоги редутів. 

Російські редути Оріль-Самарського межиріччя наразі залишаються «білою плямою» 

історії Південної України XVIII ст. Проте дослідження повсякденних взаємин малих 

груп росіян та кількісно переважаючих запорожців дозволяє вирішити низку 

актуальних дослідницьких проблем, зокрема, взаємосприйняття, творення 

етностереотипів, а також різних аспектів військової історії, освоєння регіону, його 

історико-географічних особливостей. Розвідка ґрунтується на великих масивах 

архівного і опублікованого документального матеріалу, картографічних та 

наративних джерелах. Розроблено історичні карти-схеми російської військової 

присутності на теренах Війська Запорозького та варіант реконструкції Сокільського 

редуту. Хронологічно робота охоплює період 1740-1770-х рр. Тематично робота 

складається з 2 розділів (4 підрозділів), та 6 додатків. Перший розділ присвячено 

дослідженню історії російських редутів, а другий – власне дослідженню повсякденних 

взаємин. Використано мікроісторичний підхід, було застосовано загальнонаукові, 

конкретно-історичні та спеціально-історичні методи. 

Значну увагу приділено особливостям комплектування та функціонування 

залог, а також зовнішнього вигляду російських редутів в контексті системи офіційних 

взаємовідносин. Визначено порядок постачання російських команд, що складали 

залоги редутів, сіном та лісом і особливості цієї сфери взаємин російського 

командування з Кошем. Російські редути на землях Війська Запорозького Низового, 

побудовані в роки російсько-турецької війни 1735-1739 рр., за доби Нової Січі зазнали 

кількох скорочень і являли собою яскраво периферійні укріплення по відношенню до 

основного центру – Старосамарського ретраншементу. Залоги несли на редутах 

караульну службу, загалом були незначними, підлягали ротації раз на 2-3 роки. 

Командування редутом здійснював капрал, унтер-, або (рідше) обер-офіцер, в 

залежності від важливості посту. Все це створювало специфічні умови повсякденної 

взаємодії російських залог з населенням Війська Запорозького. Постачання редутів 

сіном та деревиною відбувалося за рахунок ресурсів Війська Запорозького Низового, 

що зумовило існування відповідної системи офіційних взаємин. Але порушення 

встановленого порядку часто ставали нормою. Зокрема, російські командири могли 
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виставляти на сіножатях караули, вимагати хабарі за дозвіл косити сіно, щорічним 

зловживанням стали накошення понад норму та поза відведеними Кошем Війська 

Запорозького Низового сіножатями. Оборонний стан редутів визначається як 

незадовільний, укріплення з часів російсько-турецької війни 1735-1739 рр. фактично 

жодного разу не ремонтувалися. Доволі скоро редути взагалі втратили ознаки 

укріплених пунктів, і сприймалися не як укріплення, а як звичайні караули.  

Основним предметом розгляду в цій роботі стали конфлікти запорожців та 

росіян, вони дозволяють виокремити й неконфліктну складову взаємовідносин. 

Повсякденні взаємини між залогами редутів та населенням запорозьких слобід мали 

яскраво виражений сусідський характер, з помірними протиріччями, що загалом 

самими ж учасниками вважалися нормою. Конфлікти мали переважно побутовий або 

(як різновид) особистий характер, і як правило, не переходили у широку ворожнечу. 

Загальне незадоволення російською військовою присутністю на запорозьких землях 

на місцевому рівні не втілювалося як жорстке протистояння. Образ російського 

війська як Чужого на рівні вояків залоги редуту пом’якшувався до Іншого, проте за 

умови насилля з боку росіян, гострих зловживань Інший ставав Чужим. Російський 

вояк малої залоги редуту швидше усвідомлював себе Чужим по відношенню до 

кількісно переважаючих козаків, а сприйняття ним запорозької спільноти так само 

варіювалося в залежності від обставин. Взаємосприйняття запорожців та росіян не 

було сталим, проте у повсякденній взаємодії панівним був взаємний образ Іншого, що 

за умов застосування насилля перетворювався на Чужого. Чисельна перевага 

запорожців зумовлювала тенденцію до самосприйняття російського вояка як Чужого. 

Дискурс «свого Іншого» став провідним у повсякденному сприйнятті мешканцями 

запорозьких слобід російських військових у 1740-1770-х рр. 

Розглянуті в пропонованій роботі проблеми мають широкі перспективи для 

подальшого дослідження. 

Боженко А. О. Соціальний портрет харківського міського 

обивателя у другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. 

В сучасній історіографії все більше значення набувають дослідження з 

соціальної історії. Та, незважаючи на це, в цьому напрямку існує багато тем, 

досліджених недостатньо, однією з яких є і соціальна історія міського населення. 
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В поданій роботі авторкою було зроблено спробу створити комплексний 

соціальний портрет міського обивателя Харкова другої половини ХІХ - початку ХХ ст., 

що передбачає вирішення таких проблем: з’ясувати юридичні права та обов’язки 

міщанина, порівняти законодавство з реаліями життя, уяснити ступінь замкненості 

стану, з’ясувати економічне положення пересічного міщанина, основні методи 

заробітку грошей, описати родинні стосунки та рівень освіти.  

Дослідження базується на антропологічному підході, використані як 

загальнонаукові методи - аналіз і синтез, так і спеціально-історичні – порівняльний, 

історико-критичний тощо, застосований метод статистичного аналізу.  

Період другої половини ХІХ - початку ХХ ст. характеризувався бурхливими 

змінами в політичному, економічному та соціальному розвитку Російської імперії. На 

основі різноманітних джерел, в першу чергу статистичних, нами було простежено 

динаміку змін соціальної структури губернського міста Харкова, особливу увагу ми 

звернули на зміну місця міського стану в цій структурі. Протягом другої половини ХІХ 

– початку ХХ століття істотно збільшується відсоток міщан, в той час, як частка купців 

зменшується. У другій половині ХІХ століття проявляється тенденція до злиття цих 

категорій в єдиний монолітний міський стан. Втім, станові корпорації зберігали свій 

вплив на суспільство, зокрема, вони контролювали сплату податків, виконання 

повинностей тощо. 

Спрощується процедура переходу селян до міських станових груп. Посилюється 

майнове розшарування всередині стану. Більшість міщан, як свідчать матеріали 

одноденних переписів, особисті скарги, прохання перебувало в доволі скрутному 

матеріальному становищі. Середній прошарок міщан складали службовці, 

конторники, дрібні промисловці. Були і представники творчих професій: актори, 

музиканти тощо. Нарешті, вищій прошарок, що був невеликим, заповнювався 

середніми та великими промисловцями, власниками магазинів тощо. Купецтво 

являло собою економічну еліту міста, посідаючи важливі місця в промисловості та 

великій торгівлі, а втім і отримуючи важливі посади в Харківській міській думі. 

На зміну великій, складеній родині в містах приходить мала. Зменшується 

кількість дітей в родині. Пом’якшується також родинне законодавство: дозволяються 

розлучення, дружина може скаржитися на чоловіка в суді. Позитивні тенденції ми 

бачимо в зростанні кількості освічених міщан. Якщо на другу половину ХІХ ст. лише 

близько третини міщан були грамотними, то в кінці того ж століття таких 
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нараховувалося вже близько 60%. Поширюється і жіноча освіта, особливо важливим 

є поява жіночих професійних шкіл.  

За результатами переписів абсолютна більшість харківських міських обивателів 

вказала як рідну російську мову, серед купців була наявна значна частка євреїв, 

українці залишалися на третьому місці. Однак варто зазначити, що національна 

ідентифікація визначалася за мовною ознакою, а не за етнічним походженням. 

Отже, стан міських обивателів не був монолітним, в постмодернізаційний час 

посилюється його економічне розшарування: починаючи від купецтва на верхівці і 

закінчуючи бідними прошарками міщанства.  

Басенко Р. О. Орден єзуїтів у ранньомодерному українському 

суспільстві: стратифікація впливів. 

У дослідженні здійснено спробу цілісно охарактеризувати становлення та 

діяльність Товариства Ісуса (ордену єзуїтів) у ранньомодерному українському 

суспільстві другої половини XVI  першої половини XVII століття. 

Передусім, простежено чинники, які сприяли поширенню єзуїтських місій на 

українських землях. З-поміж них  криза православ'я, яка зумовила відсутність 

стійких перешкод на шляху проникнення ченців-єзуїтів; інтегрування українських 

земель до складу католицької Речі Посполитої; зосередження матеріальних ресурсів у 

католицької шляхти, яка була фундатором єзуїтських місій. Водночас, у дослідженні 

викладено авторське бачення результуючих чинників генези єзуїтизму в 

українському регіоні. На нашу думку, вони полягали в особливостях організаційно-

ідеологічних засад Товариства Ісуса. 

Значна частина дослідження присвячена розкриттю процесу 

інституціонування Товариства Ісуса на українських землях. По-перше, висвітлено 

процес організації місій і механізм заснування домів ордену єзуїтів. По-друге, 

проаналізовано специфіку матеріального і кадрового забезпечення Товариства Ісуса. 

По-третє, прослідковано роль ченців ордену у підготовці Берестейської унії і виявлено 

значення останньої для динамічного розвитку єзуїтизму в ранньомодерному 

українському суспільстві.  

Особлива увага приділена аналізу теоретичних особливостей та практичної 

реалізації релігійно-освітньої діяльності ордену єзуїтів у регіоні, конкретизовано 
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специфіку єзуїтської освітньо-виховної системи, визначено її роль в успішній 

діяльності Товариства Ісуса. Крім того, виявлено особливості реалізації єзуїтської 

молодіжної політики на українських землях, прослідковано її вплив на русько-

українську молодь. 

В останньому розділі роботи прослідковано процес виникнення конфліку 

єзуїтів із населенням українського регіону, насамперед, у релігійній та економічній 

площинах. Крім того, було доведено, що аксіологічний вимір діяльності Товариства 

Ісуса на українських землях характеризувався амбівалентністю. З одного боку – єзуїти 

забезпечили долучення руського населення до нової, а головне – якісної освіти 

європейського зразка, сприяли взаємодії та взаємозбагаченню західноєвропейської та 

руської культур. Проте, єзуїтська освітньо-виховна системи та реалізація низки інших 

методів діяльності (проповідництво, духівництво, благодійництво, поширення 

релігійної літератури), повністю детермінувалися цільовим компонентом 

організаційно-ідеологічної системи ордену єзуїтів. Його сутність на українських 

землях зводилася до «подолання православної схизми», тобто повного підкорення 

православної церкви католицькій, а відтак – окатоличення. 

Таким чином, у дослідженні відтворена картина становлення і діяльності 

Товариства Ісуса в ранньомодерному українському суспільстві: уточнено чинники 

проникнення ордену єзуїтів в український регіон, простежено механізми формування 

єзуїтських місій, висвітлено релігійно-освітню, місіонерську, соціальну діяльність 

ордену, показано специфіку кадрового та матеріального забезпечення його 

діяльності. З огляду на викладений у роботі теоретичний та аналітичний матеріал 

зроблено висновки про те, що саме єзуїти забезпечили взаємовплив 

західноєвропейської та східнослов'янської культури, сприяли зростанню рівня 

освіченості русько-українського населення. Проте, завдання і зміст єзуїтської 

діяльності не завжди відповідали потребам русько-українського суспільства XVІ-XVІІ 

століть. 

Стрільчук А. В. Голокост у спогадах очевидців: «образи» та 

специфіка інтерпретації. 

У роботі аналізуються спогади очевидців, які пережили Голокост. Здійснена 

спроба визначити бачення різних аспектів Катастрофи у мемуарних джерелах крізь 
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призму особистості автора. На основі критичного джерелознавчого аналізу до 

опублікованих свідчень охарактеризовано основні труднощі при роботі з джерелами 

особистого походження, вироблено теоретичні підходи до використання свідчень у 

наукових історичних дослідженнях. Проаналізовано особливості подачі матеріалу у 

спогадах, їхню репрезентативність та перспективи подальшого вивчення. Розкрито 

специфіку спогадів очевидців як особливого типу джерел з історії Голокосту. 

Основна увага у дослідженні зосереджена на трьох проблемах щодо змісту 

спогадів, а саме: «виконавці» Голокосту на окупованих територіях, проблема 

порятунку єврейського населення та спротив нацистській політиці. Охарактеризовані 

різні «образи» виконавців політики знищення єврейства на місцях, зокрема: есесівці, 

поліцаї, солдати Вермахту. Розглянуто питання взаємовідносин місцевих жителів та 

євреїв, спасіння та ролі у ньому не євреїв. Проаналізовано основні стратегії 

виживання, мотиви та методи спротиву єврейського населення геноциду. 

Охарактеризовано перспективи для подальшого використання спогадів у 

історичних дослідженнях. 

Дацева А.В. Коммеморація радянського минулого в романі Ірен 

Роздобудько “Якби”. 

Робота являє собою одну з перших спроб подати комплексний аналітичний 

коментар щодо практик коммеморації радянського минулого з огляду на їх 

обумовленість імперативами сьогодення, представлених у сучасній мас-літературі (на 

матеріалі роману Ірен Роздобудько “Якби”). Зокрема, у дослідженні розглянуто 

теоретичні підходи до вивчення феномену пам’яті; проаналізовано таку форму 

інтерпретації минулого в романі як спогад про подію; з’ясовано коммеморативну 

основу образів-предметів і явищ у творі. 

Зазначено, що будь-який мистецький артефакт, у тому числі й художньо-

літературний текст, за своєю онтологічною сутністю становить імпліцитну форму 

коммеморативної репрезентації. У такому ракурсі роман Ірен Роздобудько “Якби” 

постає частиною колективної соціально-історичної пам’яті. Проте для пропонованого 

дослідження твір цікавий насамперед у плані його репрезентативних можливостей. 

Фантастична фабула “подорожі в часі” (за текстом – у 1980 рік) мотивує детальне 

відтворення образів радянського минулого, що стають джерелом формування нових 
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культурних сенсів українського сьогодення. Це дозволяє авторці розгорнути 

культурну матрицю цілого покоління, заявити про важливі проблеми сучасності. 

У романі історичний факт подається крізь призму бачення головної героїні і 

набуває особливого ідейно-естетичного сенсу. “Внутрішній” кут зору тридцятирічної 

Вероніки Івченко, чиє дитинство минало в СРСР 1980-х, розкриває комплекс 

світоглядно-етичних імперативів українця початку ХХІ століття. 

Розкодовування смислових полів роману Ірен Роздобудько “Якби” розпочато з 

аналізу спогадів про події, що постають у творі продуктивним способом інтерпретації 

минулого. Письменниця звертається до чотирьох знакових подій радянської історії 

1980-го року: початку Олімпійських ігор, війни в Афганістані, смерті В. Висоцького, 

Усерадянського комуністичного суботника, присвяченого 110-й річниці від дня 

народження В. Леніна. Відтворюючи колективні та індивідуальні спогади, Ірен 

Роздобудько вдається до їх зіставлення, яке відбувається не прямо, а опосередковано, 

– через залучення індивідуально-авторської символіки, використання елементів 

“лейтмотивної техніки” (термін Т. Манна) тощо. У художньому світі Ірен Роздобудько 

доба “брежнєвського застою” стає проекцією сучасних уявлень людини про 

Радянський Союз у цілому. 

Образи-предмети і явища роману Ірен Роздобудько “Якби” розглянуто в 

контексті категорії “місць пам’яті”, вони постають як певний набір стереотипів нашої 

свідомості, що пробуджують специфічні спогади про минуле. Світ речей уже з перших 

сторінок твору з легкістю занурює читача в атмосферу певного часу. Такі цілком 

звичні реалії сьогодення, як офіси, ток-шоу, інвестори, ноутбуки, мобільні телефони, 

автоматично відтворююся авторкою на лексичному рівні і так само автоматично 

сприймаються читачем. Однак це враження швидко зникає, коли в художню тканину 

тексту проникають елементи радянської “екзотики” – телефонні будки, “хрущовки”, 

вінілові платівки тощо. Образи предметів у творі поліфункціональні: по-перше, вони 

дають змогу достовірно описати тло, на якому відбуваються події; по-друге, мають 

коммеморативну природу, а тому стають джерелом формування культурних сенсів. 

Подальше дослідження специфіки художнього моделювання образів 

історичної пам’яті у творі Ірен Роздобудько пов’язане з аналізом специфіки 

художнього моделювання менталітету як способу трансляції історичної пам’яті, а 

також із вивченням мнемонічної функції образів історичних постатей. 


