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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні історичні умови державного 

будівництва в Україні посилюють необхідність активного реформування 

соціально-побутової інфраструктури сільського населення. Від реалізації 

поставлених завдань залежить подальший розвиток сучасної незалежної 

держави, створення нових соціально-демократичних умов для духовного та 

інтелектуального розвитку кожної особистості, що мешкає у сільській 

місцевості. 

Процес модернізації у становленні державності та відродженні 

національної культури сільського населення зумовлює створення якісно 

нових підходів до вивчення минулого. Розпочато активну розробку напрямів, 

що вивчають тенденції розвитку суспільства із соціальної точки зору, які є 

звичними та необхідними у житті людини та досліджують проблеми 

людського буття і діяльності конкретних людей.  

Сучасний об’єктивний характер суспільного прогресу у галузі 

історичної думки вимагає ґрунтовного вивчення історичної спадщини 

проблеми побуту та дозвілля сільського населення України в 1991–2005 рр. 

Історія повсякденності визнана окремим напрямком історичних досліджень і 

набула загальної легітимації у вітчизняній історіографії. 

Майбутня інтеграція України у світовий соціокультурний простір 

залежить від сучасного покоління, яке має знати історію розвитку та 

становлення української нації. Таке завдання спонукало сучасних дослідників 

до перегляду державних соціально-економічних аспектів, що пов’язані з 

культурою побуту та дозвілля сільського населення України в 1991–2005 рр. 

Актуальність дослідження зумовлена відсутністю у вітчизняній 

історіографії комплексних праць, присвячених повсякденному життю селян 

України в 1991–2005 рр. Звідси виникає необхідність комплексного 

аналітичного дослідження буденного життя мешканців сільських територій 

України. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної теми 

«Суспільні та етнонаціональні трансформації на території Південно-Східного 

Поділля XVII–XX ст.» (Державний реєстраційний номер 0111U007538) 

кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі 

вивчення архівних матеріалів, опублікованих документальних джерел, 

науково-дослідної літератури, періодичної преси провести комплексний 

аналіз побуту та дозвілля сільських жителів в умовах незалежної України. 

Розв’язання поставленої мети передбачає вирішення наступних 

завдань: 

 з’ясувати стан наукової розробки теми, провести аналіз 

джерельної бази дисертаційного дослідження; 

 розкрити основні напрямки діяльності української влади щодо 

добробуту жителів сільських територій; 

 дослідити матеріальне становище сільського населення України; 

 проаналізувати соціально-побутові умови життя сільського 

населення в умовах розвитку ринкових відносин; 

 вивчити проблему медичного забезпечення українських селян і 

простежити демографічні зміни на селі; 

 охарактеризувати стан задоволення культурних потреб селян та 

дослідити основні тенденції розвитку освіти у сільській місцевості. 

Об’єктом дослідження є сільське населення в контексті повсякденного 

життя в умовах незалежної України. 

Предметом дослідження є побут та дозвілля сільського населення 

України в досліджуваний період. 

Хронологічні межі дослідження – 1991–2005 рр. Вибір нижньої межі 

обумовлений проголошенням політичної незалежності України, що 

започаткувало новий етап в історії країни. Верхня межа зумовлена 
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прийняттям урядової програми «Назустріч людям», що окреслила нові 

перспективи в соціальному розвитку українського села. 

Географічні межі дослідження окреслені територією центральної 

України в адміністративних кордонах Вінницької, Кіровоградської та 

Черкаської областей. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є принцип 

історизму, який дозволив з’ясувати причини виникнення соціально-

економічних, культурних процесів в Україні, встановити їх взаємозв’язок, 

розвиток і наслідки для українського села. Принцип об’єктивності дав 

можливість проаналізувати історіографію з теми дисертації, неупереджено 

підійти до виявлення і всебічного аналізу історичних джерел, встановити 

сутність розробки обраної проблематики. Системний підхід сприяв 

визначенню наукового завдання дисертації. Спираючись на зазначені 

принципи, у процесі дослідження застосовано такі основні методи: 

 спостереження (дав можливість вивчати людей у їхньому 

природному середовищі, у повсякденних життєвих практиках); 

 усна історія (дозволив проінтерв’ювати та провести анкетування 

значної кількості людей); 

 статистичний (використано для обліку та з’ясування динаміки 

соціально-економічних перетворень в Україні в 1990-х – на початку 2000-х 

років); 

 порівняльний (допоміг з’ясувати сутність явищ, що вивчалися, за 

схожістю і відмінністю притаманних йому ознак, а відтак – зробити 

відповідні узагальнення); 

 аналіз і синтез (дозволили виділяти закономірності соціально-

економічних та культурно-освітніх перетворень, відстежувати 

найхарактерніші риси і тенденції); 

 хронологічний (дав можливість виокремити проблемні блоки 

побуту та дозвілля сільського населення України і синхронно розглянути 

події та їх розвиток у часовому вимірі; 
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 кліометричний (дозволив опрацювати статистичні дані, 

використані в дисертації, простежити динаміку змін у побутових умовах 

сільського населення, у сфері дозвілля) та ін. 

Наукова новизна дослідження полягає в постановці та розробці 

актуальної теми, яка не отримала всебічного та об’єктивного висвітлення в 

історичній літературі. У дисертаційному дослідженні: 

 вперше розкрито зміни, що відбулися в буденному житті 

мешканців українського села у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст.; виявлено 

особливості об’ємної, але малоефективної правової бази 1991–2005 рр., якою 

визначався добробут на селі; з’ясовано особливості оплати праці, матеріальне 

становище, міру забезпечення сільського населення комунальними 

послугами, послугами зв’язку та транспорту, медичним обслуговуванням; 

розкрито культурно-освітні потреби та особливості дозвілля сільського 

населення; введено до наукового обігу маловідомі документи обласного та 

районного рівня, джерела усної історії та результати соціологічного 

опитування сільських жителів; 

 удосконалено підхід до розкриття трансформаційних процесів у 

соціально-побутовій і культурно-освітній сферах українського села; 

розширено характеристику актуальних проблем у побуті та дозвіллі 

сільського населення центрального регіону України в досліджуваний період; 

 дістало подальший розвиток вивчення історії повсякденного 

життя українських селян у 1990-х рр. з об’єктивної позиції; методи збору 

усних свідчень і проведення соціального моніторингу; наукове обговорення 

проблем побуту та дозвілля в умовах сільського життя. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення, висновки та узагальнення, введені до наукового обігу 

документи й матеріали, які містяться в роботі, суттєво розширюють знання з 

новітньої історії як України загалом, так і її окремих регіонів зокрема. 

Результати дослідження можна залучати до написання узагальнюючих праць 

з історії України, розробки спеціальних лекційних курсів і семінарських 
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занять для студентів вищих навчальних закладів, до підготовки регіональних 

досліджень. Ключові положення дисертації можуть бути використані при 

визначенні рівня життя сільського населення, розробці заходів з його 

поліпшення в умовах ринкової економіки. 

Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертаційному дослідженні 

наукові результати, узагальнення та висновки отримані автором особисто. 

Дисертація є результатом самостійних наукових пошуків автора. За темою 

дослідження опубліковано 12 праць, з яких 6 статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 – у зарубіжному науковому виданні, 4 – тези та 

матеріали наукових конференцій (загальним обсягом 4,2 др. арк.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорено на засіданнях кафедри історії України Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Результати дослідження 

було викладено в доповідях на науково-практичних конференціях і наукових 

семінарах: Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 

археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського 

межиріччя» (Умань, 2012 р.); ІХ Всеукраїнський симпозіум з проблем 

аграрної історії (Черкаси, 2012 р.); Регіональний науково-практичний семінар 

«Підготовка студентів до організації та проведення виховних справ у ЗОШ І–

ІІІ ступенів» (Умань, 2013 р.); Кіровоградська сесія ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні 

читання» (Кіровоград, 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ ст.», (Херсон, 

2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності 

та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації» 

(Львів, 2015 р.); Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка 

майбутнього вчителя початкової школи до національно-патріотичного 

виховання (Умань, 2015 р.), ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти:здобутки, проблеми та 

перспективи» (Умань, 2015 р.). 
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Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. 

Складається зі вступу, трьох розділів (8 параграфів), висновків, списку 

використаних джерел, літератури та додатків. Повний обсяг дисертації 

викладено на 256 сторінках, обсяг основного тексту становить 185сторінки. 

У списку використаної літератури 566 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ПРИНЦИПИ 

ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія теми 

Важливим компонентом історичного наукового дослідження як 

системного процесу є виявлення його джерельно-інформаційної бази. 

Історіографічний аналіз теми дає змогу проаналізувати методичні засади її 

вивчення в науковій літературі, простежити еволюцію способів інтерпретації, 

що, зрештою, відкриває перспективні напрями та адекватні шляхи її 

опрацювання.  

Історіографія проблем повсякденного життя сільського населення 

1991–2005 рр. кількісно вирізнялася на тлі загального числа досліджень 

історії України. Це зумовлено тим, що на перше місце, як правило, ставали 

політичні та економічні процеси, тоді як буденне життя відходило на 

останній план. Якщо говорити лише про село, то тут естафету першості 

отримували аграрні питання, і про долю пересічного селянина дослідження 

проводилися вкрай рідко. 

Одна з головних ознак, характерна для історії сьогодення, – це її 

міждисциплінарний зв’язок з такими науками, як соціологія, психологія, 

культурологія, етнологія, економіка тощо. Такий підхід розширює 

проблематику історичних досліджень і надає їй багатогранності. 

У розвитку історіографії проблеми автор умовно виокремив кілька 

періодів. Перший – 1991–1999 рр., упродовж цих років в умовах розпаду 

СРСР кризові явища охопили всі сфери українського суспільства, і 

дослідження буденного життя селян мали поверхневий характер, звучали в 

контексті інших більш значущих проблем. Другий період охоплює 2000–

2015 рр., порівняно з попереднім десятиліттям спостерігається конкретизація 
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об’єкта та предмета дослідження, крім того, виникла певна потреба в 

написанні наукових праць з історії України, що мала святкувати свій ювілей.  

Для першого періоду характерна різноплановість узагальнюючих 

праць, у яких частково проаналізовано фрагменти побуту чи культурні 

явища, притаманні окресленому періоду. І хоча більшість праць намагалися 

продемонструвати динаміку позитивних змін у соціально-економічному 

житті українців загалом, що було закономірно заідеологізованості, проте 

вони стали вагомим матеріалом для уточнення окремих питань. 

Питання побуту та дозвілля сільського населення України 

неодноразово піднімали в науковій літературі. Однак у більшості праць вони 

висвітлені не як самостійна проблема, а принагідно – в контексті загальної 

історії України в роки незалежності, при вивченні паралельних історичних 

явищ. Напрям робіт носив популяризаторський характер, і виконувалися 

вони в хронологічному стилі, мали емоційне забарвлення та звучали на тлі 

порівняння з радянським минулим, це було зумовлено несформованістю 

власної джерельної бази та відсутністю суспільного запиту. Навіть сьогодні, 

25 років по тому, центральні та обласні архіви не можуть задовольнити 

запити науковців, які працюють над проблемами історії України після 

здобуття нею незалежності. 

Вагомий внесок у розвиток історії сьогодення зробили працівники 

Інституту історії України НАН України. Проблеми українського села та 

способи їх вирішення почали обговорювати вже у 1991 р. в м. Полтаві в 

рамках науково практичної конференції «Відродження українського села». 

Уперше в Україні співробітники відділу сучасної історії України підготували 

кілька посібників, що були насичені фактами з історії незалежної України. І 

хоча основою їх матеріалів були аграрні відносини, що порівняно з початком 

1990-х рр. розвивалися динамічно, моменти побуту та культурного розвитку 

в селах України неодноразово висвітлювалися в їх публікаціях. На основі 

законодавчих актів автори оцінювали зміни на селі, що мали як позитивний, 

так і негативний вплив на його розвиток.  
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За сприяння Інституту історії України НАН України було 

реорганізовано інфраструктуру локальної історії і створено регіональні 

науково-дослідні центри, що стали осередками, навколо яких згуртовувалися 

ентузіасти дослідження рідного краю. Йдеться, зокрема, про такі центри 

краєзнавчої діяльності, як Центр дослідження історії Полісся Інституту 

історії України НАН України, Багаліївський центр Харківського 

гуманітарного інституту «Народна українська академія», Товариство 

дослідників Волині, Полтавське наукове товариство краєзнавців, Науковий 

центр дослідження історії Центральної України у Кіровограді, науково-

пізнавальна секція Одеського будинку вчених «Одессіка» та ін. 

У перші роки незалежності України значний доробок у розв’язанні 

проблем українського села належить авторському колективу, результати 

дослідження яких представлені у праці «Соціальне відродження і розвиток 

села в умовах становлення ринкової економіки», де йшлося про особливості 

соціальної інфраструктури села на початку 1990-х рр. [526]. 

Зміни в духовному житті і побуті жителів сільських територій 

висвітлені у праці «Культура і побут населення України». Це була перша 

спроба видати посібник з українського народознавства, що містив огляд 

основних етапів етнічної історії України, дані про галузі господарства, 

заняття населення, транспорт і засоби пересування, житло, одяг, харчування, 

побут, звичаї, обрядовість [471]. 

Одним з перших, хто охарактеризував стан закладів культури на селі на 

початку 1990-х рр. та способи поліпшення, став М. В. Сідун (стаття 

«Поліпшення роботи закладів культури на селі») [522]. 

Специфіку розвитку освіти в Україні досліджували з перших років 

незалежності, проте чимало публікацій висвітлювали лише негаразди, що 

мали місце в цій сфері і які в більшості випадків носили суб’єктивний 

характер. Йшлося про низьке фінансування освітньої сфери по Україні 

загалом. З кінця 1990-х рр. з’являється низка статей, що характеризували 

стан української освіти саме на селі, але найчастіше ця інформація мала 
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вигляд окремої згадки. У 1997 р. В. О. Огнев’юк опублікував статтю 

«Середня освіта в Україні: проблеми, пошуки та перспективи», в якій уперше 

йшлося про реальні кроки з усунення деяких суперечностей, що виникли в 

освіті на селі [495]. 

З’явилися роботи, у яких дослідники об’єктивно й неупереджено 

висвітлили важливі складові життєдіяльності українського народу. Це низка 

праць ученого, економіста-аграрія О. А. Бугуцького, який описував 

демографічну ситуацію на селі, особливості поселенської мережі в сільській 

місцевості та матеріальний добробут мешканців сільських територій в 

90-х рр. ХХ ст. Квінтесенцією його праці вважається сільське господарство 

села України, але паралельно аграрним питанням, автор досліджував життя 

його мешканців [426–427]. 

У 1998 році Л. С. Волинець, А. Г. Зінченко, І. Б. Іванова дослідили 

соціально-економічні проблеми дитинства в сучасному українському селі і 

показали вплив негараздів у родині та державі на розвиток дитини [527]. 

Значна частина праць з історії присвячена питанням феномену 

українського села, місця і ролі селян в бутті українства. Своєрідність такого 

підходу обґрунтував М. М. Вівчарик, досліджуючи село в етнонаціональному 

вимірі. Автор підкреслює, що на селі значною мірою зберігаються традиційні 

риси культури нації, її звичаї, норми поведінки, обряди, тобто унікальний 

досвід національного буття [435, с. 4]. Наголошується на впливі культурно-

освітніх закладів на формування культури міжнаціональних відносин, 

національно-культурне відродження української держави. 

Відзначимо появу ряду статей, присвячених гендерним питанням. 

Зокрема, темі життя сільської жінки присвячені роботи К. І. Якуби. Автор 

звертає увагу на соціально-демографічні проблеми розвитку села, 

використання жіночих трудових ресурсів у сільському господарстві та її роль 

у повсякденному житті сім’ї [508–510]. 

Здійснюючи огляд історіографії нашої проблеми, варто вказати на 

появу в 1996 році фундаментальної праці Н. В. Паніної «Технологія 
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соціологічного дослідження. Курс лекцій» [501]. Ще з 1992 р. дослідниця 

розпочала розробку проекту й апробацію методики проведення 

соціологічного моніторингу соціальних змін в українському суспільстві, який 

став основним джерелом отримання систематичної соціологічної інформації 

для представників наукового кола і громадськості України. Результати 

досліджень показують динаміку соціальних перетворень в українському 

суспільстві в 90-х рр. ХХ ст. по Україні та по областях зокрема. Цікавою 

гіпотезою було й те, що на відмінність результатів соціологічних опитувань 

може впливати також відмінність в історії формування тих чи тих 

опитувальних мереж. Наприклад, політична орієнтація інтерв’юера може 

позначитися на відповіді респондентів чи на виборі учасників опитування.  

До середини 90-х рр. ХХ ст. вивченню історії сьогодення сільського 

населення приділено порівняно менше уваги, що зумовлено соціально-

історичними чинниками. Історичні праці в рамках досліджуваної проблеми 

накопичувалися поступово. Більш предметно фахівці почали говорити про 

значення і характер праць з історії України і сільської історії періоду 

незалежності вже у 2000-і роки. Причиною уваги до буденного життя селян 

стала десята річниця незалежності України та перепис населення. 

Цікавими для наукового аналізу стали довідники, що дозволяють 

поденно відобразити важливі події політичного, громадського, економічного 

життя. На особливу увагу заслуговують видання «Україна: хроніка ХХ ст. 

Довідкове видання. Роки 1991–1995» та «Україна: хроніка ХХ ст. Довідкове 

видання. Роки 1996–2000» [533–534]. 

Колективні дослідження проблем сільського люду починають рясніше 

з’являтися на початку ХХІ ст. Основні аспекти соціально-побутового 

розвитку українського села представлені в доробку І. В. Рибака, який 

прокоментував причини міграції та знелюднення сільських територій, 

апелюючи на нерівність у задоволенні життєвих потреб сільського населення 

порівняно з міським [518, с. 94]. 
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А. Гальчинський у дослідженнях «Суперечності реформ в контексті 

цивілізаційного процесу», «Становлення суспільства постінформаційної 

цивілізації» [439] ставить за мету підбити своєрідний підсумок суспільно-

економічних перетворень в Україні. Автор акцентує увагу на здобутках в 

економіці та соціально-політичних реформах, на прорахунках, їх причинах і 

можливих шляхах виправлення становища в майбутньому. 

Помітною працею в цей період стала колективна брошура «Розвиток 

галузей соціально-побутового призначення в сільській місцевості» за 

редакцією М. К. Орлатого, яка першочергово була розрахована на керівників 

і працівників органів управління, місцевих органів влади та органів 

місцевого самоврядування, економістів, соціологів і наукових співробітників. 

Мета цієї роботи полягала в допомозі сільським головам і мешканцям 

територіальних громад ознайомитися з нормативно-правовими актами та 

науковими дослідженнями щодо найгостріших проблем сільського сектора та 

сприяти подальшому їх вирішенню. Автори зосередилися на питаннях 

житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування та 

побутового обслуговування, пасажирського транспорту та зв’язку [519]. 

Фахівці Інституту аграрної економіки Національної академії аграрних 

наук України, ґрунтуючись на статистичних даних, показали, що 

реорганізація колгоспного виробництва негативно вплинула на соціально-

культурний стан села. У науково-аналітичній розробці «Соціальна сфера села 

України: регіональний аспект», підготовленій на основі вибіркових 

домогосподарств у сільській місцевості та суспільного обстеження сільських 

населених пунктів, інформацію подано в динаміці загалом по Україні та в 

розрізі областей за період з 1990–2000 рр. [525]. 

Зазначимо, що історіографія з вивчення проблем повсякденного життя 

сільського населення України та її регіонів проходила паралельно зі змінами, 

що відбувались в українському селі. 

Проблеми сільської школи досліджував О. Я. Межирицький, який у 

контексті підготовки студентів до соціально-педагогічної роботи в умовах 
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сільської місцевості описав школу як основний центр соціально-педагогічної 

роботи, особливості її функцій, проблеми та значення в буденному житті 

кожної людини [485]. 

Освітньої тематики торкався Я. О. Коваленко, який описував освіту 90-

х рр. ХХ ст. на селі, вважаючи її стан критичним і таким, що потребує 

невідкладного урядового втручання. Він наводить дані про закриття 

сільських шкіл, скорочення кількості учнівських місць, брак кадрового 

забезпечення та слабке фінансування [464]. 

Численні розвідки українських науковців присвячені вивченню 

конкретних фактів з історії розвитку села. У цьому аспекті якісно 

позиціонувалися дослідження кафедри регіонального управління, місцевого 

самоврядування та управління містом при Національній академії державного 

управління при Президентові України. Результати наукових досліджень 

працівників кафедри були оприлюднені в численних публікаціях, серед яких 

серія брошур «Бібліотека сільського голови». На основі статистичних даних і 

нормативно-правових актів проведено аналіз доходів і витрат 

домогосподарств у сільській місцевості, дано характеристику соціальної 

інфраструктури села, показано розвиток галузей соціально-культурного та 

соціально-побутового призначення, транспортне забезпечення сільських 

територій тощо. 

Наприклад, публікація «Транспортне забезпечення розвитку сільських 

територій» за своїм змістом узагальнює засади державного регулювання в 

галузі транспорту та реалізації програмного підходу до вирішення проблем 

місцевого розвитку [530]. Це чи не єдина праця, опублікована на поч. 

ХХІ. ст., яка на основі офіційних документів демонструє в регіональному 

розрізі забезпечення сільських населених пунктів автобусним сполученням і 

вказує відсоток населених пунктів по областях, що мають дороги з твердим 

покриттям.  

Матеріальні аспекти рівня життя сільського населення, їх зміни в 

процесі трансформації економіки закладено в колективній праці 
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«Матеріальний добробут сільських жителів», що містить дані про доходи та 

витрати домогосподарств у сільській місцевості, надходження від особистого 

підсобного господарства, платні послуги, споживання жителями села 

основних продуктів харчування та товарів промислового виробництва. Через 

призму загальних історичних подій і висвітлення кризових явищ 

демонструється різкий спад сільськогосподарського виробництва, високі 

темпи інфляції, погіршення матеріального добробуту сільського населення, 

істотне зниження всіх його параметрів [484]. 

Значний фактичний матеріал узагальнено у книзі Л. В. Ковпак 

«Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині 

ХХ ст. (1945–2000 рр.)». На основі залучення великого обсягу нових 

архівних документів досліджено соціально-побутові умови життя населення 

України у взаємозв’язку з історичними подіями, що відбулися у другій 

половині ХХ ст. Авторка науково узагальнила широке коло питань: 

соціальна політика в часи перебудови, розвиток житлового, комунального 

господарства й транспорту, проблеми торговельно-побутового 

обслуговування населення жителів міст і сіл України. Висвітлено соціальні 

аспекти переходу до ринкової економіки в 90-ті роки ХХ ст., а також 

включені статистичні матеріали, таблиці, що додатково сприяють уявленню 

про умови життя населення в цей період [465]. 

Окремі аспекти досліджуваної теми висвітлено в працях 

соціологічного, економічного, етнографічного та педагогічного спрямування. 

Монографія А. М. Шатохіна «Соціологія села» піднімає питання 

проблем становлення і розвитку соціології села. На основі теоретичного й 

емпіричного матеріалу автор розглядає зміни в соціальній структурі 

українського села, соціально-психологічні особливості сільськогосподарської 

праці й управління, стан і розвиток соціальної інфраструктури села, 

особливості сільського способу життя тощо. На жаль, фактичний матеріал 

роботи торкається лише першої половини 1990-х рр. [543–544]. 
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У ґрунтовному монографічному дослідженні «Населення України. 

Соціально-демографічні проблеми українського села» глибоко висвітлено 

специфіку й обумовленість демографічною ситуацією на селі рівня життя 

його мешканців, особливості споживання, житлові умови [493]. Корисним 

матеріалом є аналіз усіх соціально-демографічних процесів та їх факторів у 

сільській місцевості порівняно з міськими поселеннями країни. 

Заслугою дослідників було поглиблене вивчення окремих чинників 

формування сім’ї, що є головною складовою буденності. У розрізі 

досліджуваної проблеми відзначимо статтю І. В. Бєлецької «Сімейне 

дозвілля як чинник формування сім’ї». Дослідниця родинне дозвілля 

розглядає як безпосередній вплив на формування соціально-культурних 

відносин у родині та вироблення ціннісних орієнтацій з метою духовного 

збагачення й задоволення культурно-дозвіллєвих інтересів кожного її 

суб’єкта [421]. 

У 2006 році вийшла праця «Історія українського селянства» у двох 

томах, де подано характеристику різноманітних політичних і соціально-

економічних трансформацій історії селянства від давнини до наших днів. В 

одному з розділів другого тому – «Українське селянство в незалежній 

державі», авторами якого були С. Падалка, Л. Ковпак, О. Андрощук, 

проаналізовано зрушення в побутовому та культурному житті сільського 

населення України до 2004 року включно. Так, у другому підрозділі 

«Реконфігурація соціальної структури селянства» висвітлено питання 

демографічної ситуації на селі та фактори, що призвели до зменшення 

чисельності сільського люду. У тексі йдеться про міграційні процеси на селі, 

про стан здоров’я та медичне обслуговування жителів сільських територій. У 

п’ятому – шостому підрозділах «Динаміка життєвого рівня селянства» та 

«Сільська культура» окреслено розвиток соціальної сфери життя 

українського народу, автори показують доходи та витрати селян, культурні 

потреби і їх задоволення, що є основою життєвого середовища кожної 

людини [461]. 
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Монографія Г. Касьянова «Україна 1991 – 2007: нариси новітньої 

історії» [462] подає широку панораму фактів і подій історії України після 

здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії: зрушення в політичній 

системі, становлення структур державної влади, побудова нації, проблеми 

прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, в моделях 

соціальної поведінки.  

У 2008 р. науковими співробітниками Відділення релігієзнавства ІФ 

НАН України була представлена монографія «Україна релігійна. Книга 

перша. Стан релігійного життя України», в якій аналізувались особливості 

релігійності українця. Описавши трансформації світогляду та релігійної 

ідеології в умовах сьогодення, морально-ціннісні аспекти релігійного 

самовизначення особистості, автори своєю працею допомогли нам розкрити 

особливості церковно-релігійного життя сільського населення України [561]. 

Фундаментального значення для вивчення повсякдення українського 

народу набув всеукраїнський проект «Усна історія деколективізації в Україні 

1990-х років: селянський досвід», здійснений за ініціативи Центру 

досліджень української спадщини Саскічеванського університету при 

коледжі Св. Томаса Мора у 2007–2008 рр. Головним завданням дослідників 

було вивчення досвіду нових соціальних змін у селянському суспільстві 

України, що відбулися внаслідок так званої деколективізації – розпаду 

впродовж 1990-х років колективних господарств. У результаті було 

опублікувала ряд статей із записами інтерв’ю з колишніми колгоспниками, 

які стали ґрунтовним джерелом для вивчення повсякденного життя 

сільського люду України, зокрема й жителів центральних її областей. 

У контексті нашого дослідження актуальними є роботи Г. Ф. Мазура. 

Автор об’єднав різні підходи і проаналізував сільське життя, його 

інфраструктуру, здатність її задовольняти найважливіші запити сільського 

населення [477–478]. 

Соціально-побутовим потребам мешканців села, рівню та можливостям 

їх задоволення присвячені роботи І. В. Прокопи, який досліджував село з 
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економічної точки зору [510–513]. Його наукові розробки реалізовані в 

законах, концепціях і програмах України, спрямованих на формування 

повноцінного життєвого середовища в сільському секторі суспільства та 

забезпечення сталого сільського розвитку. 

Питання культури в українському селі в 90-х рр. ХХ ст. – на 

поч. ХХІ ст. описала С. В. Чмільова. На прикладі Черкаської області 

дослідниця проаналізувала діяльність сільських закладів культури. Критично 

охарактеризувала здобутки попередніх років і на основі вперше 

опрацьованих джерел і усних свідчень учасників подій досліджуваного 

періоду авторка розкрила серйозні недоліки і суперечності в організації 

роботи сільських закладів культури перших двох десятиліть незалежності 

України, паралельно зазначивши багато цінного в розвитку сільської 

культури Черкаського регіону та України загалом [537–541]. 

Низку спостережень про побут і дозвілля сільського населення України 

в інших хронологічних межах досліджено в дисертаційних працях 

О. М. Лукашевича [563], В. В. Мічуди [564], Т. Ю. Нагайко [565], 

І. М. Романюка [566]. На базі їх наукових доробків можна виокремити 

основні критерії, за якими доцільно досліджувати повсякденне життя селян, 

серед яких: умови праці, якість житла, одяг, харчування, якість медичної 

допомоги, освіта, рівень торгівлі, купівельна спроможність, традиції та 

обряди, пособи проведення вільного часу. 

З-поміж праць вітчизняних фахівців виокремимо дослідження 

М. М. Ігнатенко, яка аналізувала соціально-економічні зміни в українському 

селі упродовж 1991–2008 рр. Її науковий доробок став першим кроком у 

вивченні місця і ролі українського села в процесах державотворення. Вона 

розглянула загальну еволюцію політичних підходів органів державної влади 

та керівників держави до проблем виведення українського села з кризи [456–

460]. 

Також написано чимало спеціальних робіт, у яких ідеться про 

функціонування клубів на селі. Серед авторів назвемо Н. Б. Бабенка [178; 
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388–389], який вважає клуби осередком сімейного дозвілля і робота яких має 

орієнтуватися на пріоритети української родини та М. І. Бушин [430], який 

ґрунтовно описує осередки культури на поч. ХХІ ст. 

Протягом останніх років вийшла у світ низка досліджень з історії 

окремих сіл центральних областей України. Краєзнавство Вінниччини 

вивчали В. І. Білоус [422], Є. В. Букет [426], І. М. Гончарук [443], 

М. Н. Дорош [450], В. Колесник [466], П. В. Маніленко [479], М. Й. Марущак 

[480], В. Мороз [490], О. А. Павличук [497–498] та ін. Як правило, автори 

описують історію свого села з найдавніших часів до сьогодення. Роки 

незалежності висвітлені фрагментарно: що в селі було (дитячий садок, 

школа, церква, магазин, клуб), чим знамените (підприємства, визначні місця 

тощо) та ким пишаються (люди, діяльність чи талант яких відомий за межами 

села). 

Проводились і регіональні дослідження сільських поселень у 

Кіровоградській області. Відзначимо праці О. В. Голованова [441], 

А. О. Дайнеко [447], С. П. Ламанова [474], С. Піддубного [506] ін. Важливою 

інформацією подібних праць є інтерв’ю чи спогади односельчан, які автори 

використовували для написання своєї роботи. 

Автори робіт з історії сіл Черкаського краю, крім соціально-

економічних питань, значну увагу приділяли особливостям культурного 

розвитку. Відомі дослідження Л. В. Зарічної [432], В. М. Лазуренко [473], 

В. П. Мовчан [489], С. О. Чайки [536], І. В. Щербак [556] т. д. У 2000 р. 

Л. Гончаренко опублікувала книгу «Туристичні шляхи Черкащини», де 

описує визначні місця Черкаської області, включаючи короткі відомості про 

села та їх сьогодення [442]. 

Важливою є думка Т. М. Мельничук: «…майбутнє держави значною 

мірою залежить від перспектив села…» [488, с. 146]. Ряд її праць розвивали 

тему змін у соціальному складі сільського населення. Автор зазначає про 

модифікацію чисельності сільського населення, наголошуючи на причинах 

міграції та основних чинниках посилення негативних тенденцій у 
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демографічній сфері. Зазначимо, що визначальними в динаміці рівня 

народжуваності та показнику смертності є умови життя сільської родини. 

Оскільки житлово-комунальне господарство безпосередньо впливає на 

всі сфери життєдіяльності суспільства і є необхідною умовою соціального 

благополуччя жителів села, у світлі завдань нашого дослідження особливий 

інтерес викликають роботи О. В. Димченко [448] та Ю. Г. Лега [475]. На 

думку дослідників, житлово-комунальне господарство (забезпечує потреби 

людей у житлі, воді, теплі, енергоресурсами, надання транспортних послуг в 

межах населеного пункту тощо) є цілісною системою, нормальний розвиток 

якої повинен сприяти задоволенню відповідних людських потреб, стати 

запоруко стабільного повсякденного життя всіх верств населення. 

Ознайомившись зі змістом цих праць, бачимо проблеми, що переважали в 

житлово-комунальному комплексі громадян України, та знайомимося з 

пропозиціями для їх вирішення. 

Соціальне становище сільської жінки на Черкащині в 90-ті рр. ХХ ст. – 

поч. ХХІ ст. досліджувала А. І. Лисенко. Автор проаналізувала ряд 

концептуальних документів і цільових комплексних програм щодо 

поліпшення становища сім’ї, жінок, охорони материнства тощо [476]. 

В аспекті досліджуваної проблеми відзначимо статтю «Соціальні 

проблеми на селі та шляхи їх розв’язання з точки зору сільських жителів» 

О. Л. Іванової [455]. Публікація містить результати дослідження, 

проведеного в жовтні 1998 р. в Донецькій області, які інформують про 

проблеми та потреби сільських жителів обраного регіону з точки зору самих 

селян. Проаналізовано їхні пропозиції для покращення та створення нових 

форм соціального обслуговування. 

Частково дозвілля українців описує Я. М. Дідик, зупиняючись на 

діагностиці відпочинкових послуг у селах України та порівнюючи 

відпочинок українських родин із сільськими жителями європейських країн. 

Автор розглядає проблему з туристичної точки зору, зазначає, що рівень 

вітчизняних відпочинкових послуг поступається європейському, але 
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індустрія в сільській місцевості України прочинає зміцнюватися на початку 

ХХІ ст. [449]. 

За сприяння Інституту історії України НАН України у 2012 р. вийшов 

друком збірник наукових статей «Життєвий простір України: політичний та 

гуманітарний виміри (1991–2010 роки)», у якому представлені авторські 

інтерпретації різних концептуальних проблем новітньої історії України 

періоду незалежності, включаючи особливості буденного життя сільських 

жителів [452]. 

Усебічно досліджує селянство С. С. Падалка, який у світлі сучасних 

концептуальних підходів до вивчення історичних подій і явищ показує 

результативність аграрної політики, протекціонізм держави щодо сільського 

господарства, зокрема у сфері власності та матеріально-технічного 

забезпечення потреб села. Аналізуючи політичні, правові, соціально-

економічні чинники, науковець розглядає повсякденне життя селян після 

проголошення державної незалежності [499–500]. 

Історію жителів сільської місцевості принагідно досліджувала 

Т. М. Булах. У своїх роботах вона порівнює показники соціального розвитку 

села впродовж всіх років незалежності України й узагальнює їх з економічної 

точки зору, роблячи акцент на маркетингу, менеджменту, розробці нових 

систем управління, спрямованих на пошук додаткових фінансових ресурсів 

[428].  

Окремим внеском у вивченні особливостей побуту та дозвілля 

сільського населення України в 1991-2005 рр. стали опубліковані результати 

досліджень автора дисертації [545–555].  

Таким чином, проаналізувавши історіографію досліджуваної теми, 

зазначимо, що після проголошення незалежності України у 1991 р. науковці 

історичного, політичного, соціологічного, економічного, етнографічного, 

педагогічного напрямків написали чимало загальних і спеціальних праць, 

різних за своїм змістом і осмисленням, проте основний масив видань, що 

своїм змістом частково торкалися питань буденного життя сільського 
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населення, припадає на період з 2000 р., коли Україна, готуючись до 

святкування свого ювілею, стимулювала наукову еліту підвести підсумки 

першого десятиліття незалежності. 

Підсумовуючи, зробимо висновок, що історіографічна спадщина не 

показує цілісного та об’єктивного бачення особливостей побуту та дозвілля 

сільського населення України, зокрема центральних її областей. Більшість 

праць перенасичені проблемами аграрного розвитку, змінами в економіці, 

політичному житті, а ідея показу щоденного побуту і дозвілля сільського 

населення в 1991–2005 рр. не досліджувалися. Відповідно, аналіз праць 

дослідників-попередників сприяв виокремленню головних критерій побуту 

та дозвілля сільського населення України, що стали квінтесенцією в 

написанні роботи. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Проблеми побуту та дозвілля сільського населення України в 1991–

2005 рр. в літературі комплексно не досліджувалось, тому в дисертаційному 

дослідженні використано різнопланові за походженням, змістом, 

інформативністю, об’єктивністю та місцем збереження матеріали. Джерельна 

база наукової роботи включає документи і матеріали офіційного та 

приватного походження, які умовно можна поділити на опубліковані і 

неопубліковані. Характер використання джерел зумовлений метою, 

завданням і постановкою проблеми досліджуваної теми. 

Класифікація джерел проходить за принципом їх фондоутворення та 

функціональним призначенням. Інформаційну базу поділяємо на кілька груп: 

матеріали центральних і регіональних державних архівів України, діловодна 

документація, офіційно-нормативна документація, статистичні дані, 

центральні та регіональні періодичні видання 1991–2005 рр., усні свідчення 

та польові дослідження автора, інформаційні ресурси Інтернету. Більшість із 

них уперше вводиться до наукового обігу. 
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Беручи до уваги те, що досліджувана тема не знайшла належного 

вивчення у працях попередників, автор зосередив увагу на опрацюванні 

архівних джерел Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України і трьох обласних архівів. 

Були проаналізовані фонди Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України (ЦДАВОУ України). У фонді Р-2 

«Кабінет міністрів України» містяться постанови, накази, інформації, звіти, 

листи, що дають змогу прослідкувати матеріали з питань економічного та 

соціального розвитку України в перші роки незалежності. Наприклад, фонд 

містить відомості: про фінансове забезпечення культурних закладів; про 

реконструкцію та будівництво медичних установ; про розвиток телебачення; 

про роботу навчальних закладів тощо. Однак інформація, відображена в 

цьому фонді, стосувалась усієї території України відповідно до її 

адміністративно-територіального поділу, не розглядалася в розрізі областей 

та не виокремлювала сільські території. 

На час проведення дослідження, в архівосховищах Державного архіву 

Вінницької області, Державного архіву Кіровоградської області та 

Державного архіву Черкаської області документи представлені лише до 

1991 року. 

Документи та матеріали, що стосуються культури сільського населення 

в 90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст., знайдено в поточному архіві Управління 

культури Вінницької облдержадміністрації, в Департаменті культури, 

туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та в Управлінні культури і туризму Черкаської 

облдержадміністрації. Це, як правило, діловодна документація, що становить 

другу групу джерел, уміщує різні за інформативністю та характером 

документи і матеріали органів державної влади й управління: накази, 

розпорядження, постанови, рішення, доповіді, пояснювальні записки, 

довідки, статистичні дані, річні звіти. 
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Особливе місце в нашому дослідженні посідають матеріали поточного 

архіву Управління культури Вінницької облдержадміністрації, серед яких 

пояснювальні записки до статистичного звіту форми 7-НК, що інформують 

про стан культури кожного району окремо, акцентуючи увагу на сільському 

секторі. 

Серед матеріалів, що зберігаються в поточному архіві Управління 

культури і туризму Черкаської облдержадміністрації, виокремимо зведені 

річні звіти закладів культури клубного типу районних відділів культури і 

туризму на Черкащині, де описана робота закладів культури, спрямована на 

задоволення потреб сільського населення. 

Відновити реальну картину щоденного життя сільського населення, 

вільного від політизованих схем і штампів, можна лише на основі 

об’єктивності. Завдяки вивченню матеріалів про дозвілля жителів сіл 

центральних областей України, що містяться в Обласних центрах народної 

творчості, ми дізнаємося про мережу та діяльність закладів культури 

клубного типу досліджуваного регіону, рівень їх матеріально-технічного 

забезпечення, організацію фестивалів, конкурсів, інших культурно-

мистецьких заходів у сільській місцевості, творчий потенціал сільської 

громади, народну творчість, гуртки, ремесла та промисли тощо. 

На основі звітів обласних центрів народної творчості, нормативно-

правових документів, буклетів про заходи на селі, ми відстежуємо процес 

змін у культурній сфері з 1991 р. по 2005 р., описуємо особливості 

повсякдення сільського населення з духовного та культурно-естетичного 

ракурсу. 

Певну інформацію про здоров’я населення та діяльність установ 

охорони здоров’я досліджуваного періоду здобуто при опрацюванні 

матеріалів фондів Кіровоградського обласного управління охорони здоров’я, 

у яких ідеться про динаміку розвитку мережі медичних закладів, про слабку 

матеріально-технічну базу, відсутність ліків і кадрові зміни. Розгорнуто дані 
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про стан здоров’я населення, причини хвороб і можливість профілактики 

основних захворювань. 

Наступну групу становлять законодавчі та офіційні державні 

документи з питань соціально-економічного розвитку села, соціального 

захисту та рівня життя сільського населення. 

Уявлення про офіційну позицію держави стосовно села можна 

дослідити на основі офіційно-нормативної документації, серед якої важливе 

місце посідають: Конституція України, законодавчі акти, укази та 

розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, постанови Верховної Ради України тощо. 

Соціально-культурні процеси в новоствореній українській державі з 

акцентом на село вперше представлені в законі УРСР «Про пріоритетність 

соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному 

господарстві» (1990 р.), постановах «Про розвиток житлового будівництва та 

поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі» (1992) та «Про 

газифікацію сільських населених пунктів та збільшення використання 

електричної енергії на побутові потреби села» (1991 р.), закон України 

«Основи законодавства України про культуру» (1992 р.). 

Особливий інтерес для дослідження життя і побуту українських селян 

становлять укази і постанови Президента України «Про Порядок 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких 

здійснювалась за державними замовленнями» (1996 р.), «Про державну 

підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості» (1999 р.), «Про 

державну підтримку клубних закладів» (2000 р.), «Про забезпечення 

економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери 

села та вирішення окремих питань, що виникли в процесі проведення 

земельної реформи» (2000 р.), «Про невідкладні заходи щодо розвитку 

бібліотек України! (2000 р.), «Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв 

України» (2000 р.), «Про основні заходи розвитку соціальної сфери села» 

(2000 р.), «Про комплексні заходи щодо поліпшення медичного 
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обслуговування сільського населення на 2002–2005 рр.» (2002 р.), «Про 

першочергові заходи щодо підтримки соціальної сфери села» (2002 р.). 

Правове регулювання окремих напрямків побутового та культурного 

розвитку відображено в Законах «Про зв’язок» (1995 р.), «Про музеї та 

музейну справу» (1995 р.), «Про пріоритетність соціального розвитку села та 

АПК в народному господарстві» (1997 р.), «Про охорону культурної 

спадщини» (2000 р.), «Про планування і забудову територій» (2000 р.). 

У контексті дослідження важливою складовою джерельної бази 

дисертаційного дослідження є постанови Кабінету Міністрів України «Про 

поетапну передачу у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, 

житлового фонду сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих 

підприємств установ і організацій АПК, заснованих на колективній та інших 

формах недержавної власності» (1996 р.), «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, 

заснованими на державній та комунальній формі власності» (1997 р.), «Про 

заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» 

(1997 р.), «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами» 

(1998 р.), «Про недопущення закриття об’єктів соціально-культурного 

призначення в сільській місцевості» (2005 р.). 

З метою розкриття теми дослідження залучено ряд загальнодержавних 

цільових програм, які дали змогу виокремити основний комплекс завдань і 

заходів, визначених державою для розв’язання найважливіших повсякденних 

проблем сільського населення. Серед них «Концепція Національної програми 

відродження села» від 4 лютого 1994 р та «Концепція Загальнодержавної 

програми соціального розвитку села на період до 2011 року» від 10 жовтня 

2004 р. 

Окремий масив джерел у дослідженні сільського побуту та дозвілля 

Вінницької, Кіровоградської, Черкаської областей складають дані 

статистичних збірників, які містять цифрові показники, що певною мірою 
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характеризують соціально-економічний, демографічний і культурний 

потенціал усієї країни або окремих її регіонів. 

Проте названа інформація потребує критичного аналізу, ступінь їх 

достовірності визначається політичною кон’юнктурою, оскільки політичні 

сили, що періодично приходили до керма виконавчої влади, намагалися 

вплинути на статистичні дані для того, аби представити перед суспільством 

правильність власних рішень, тому матеріали, які надходили до статистичних 

управлінь, щороку різнилися. 

Статистичні збірники дають змогу простежити динаміку розвитку 

культурної, освітньої, соціально-побутової, транспортної, медичної сфер 

життя з 1991 р. по 2005 р. У дисертаційному дослідженні використано 

офіційні дані, вміщені у статистичних збірниках, бюлетенях, виданих 

Державним комітетом статистики України («Соціально-економічне 

становище сільських населених пунктів України», «Статистичний щорічник 

України», «Україна у цифрах у 2000 році»), Головним управління статистики 

у Вінницькій області («Заклади культури та мистецтва Вінницької області», 

«Розвиток освіти на Вінниччині», «Соціальний рівень життя населення», 

«Соціальні індикатори рівня життя населення», «Стан здоров’я населення 

Вінницької області» «Соціально-економічне становище домогосподарств 

Вінницької області», «Статистичний щорічник Вінниччини», «Транспорт 

Вінницької області»), Кіровоградським обласним управління статистики 

(«Житлові умови населення області», «Комунальне господарство 

Кіровоградської області», «Соціальні індикатори рівня життя населення 

Кіровоградської області», «Статистичний щорічник Кіровоградської 

області») та Головним управління статистики в Черкаській області 

(«Соціально-економічні характеристики сільських населених пунктів 

Черкаської», «Соціально-економічне становище сільських населених пунктів 

Черкаської області», «Черкащина у цифрах», «Культура і туризм 

Черкащини»). 
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У контексті дослідження сільського побуту та дозвілля періоду 

незалежності важливе значення мають статистичні дані, які знаходяться у 

фондах поточних архівів обласних управлінь статистики. Якщо статистичний 

збірник чи бюлетень висвітлює питання в комплексі по області, то матеріали, 

що зберігаються у справах державних установ, містять відомості в 

районному розрізі, чітко розмежовують село і місто. Відповідно основний 

емпіричний масив використаних документальних джерел становлять 

динамічні ряди, державна статистична звітність за формою № 1 – село, 

економічні доповіді, рукописи в таблицях тощо. 

Однак за відсутності єдиної схеми підготовки статистичних показників 

кожна статистична установа по-різному опрацьовувала і презентувала дані 

соціологічного моніторингу, що і зумовило строкатість зібраної інформації. 

Також у багатьох статистичних матеріалах немає чітких даних про побут і 

дозвілля сільського населення в районному розрізі. 

Важливим джерелом дослідження побуту та дозвілля українського 

сільського населення є матеріали періодичних видань, які, згідно із 

запропонованою нами класифікацією, склали ще одну групу джерел. На 

сторінках цих видань друкувалися переважно події, факти, явища з життя 

держави і суспільства. За структурою викладу матеріалу видання містили 

тематичні «проблемні» публікації, короткі повідомлення про події, 

деталізовані звіти, аналітичні матеріали, щотижневу хроніку. За змістом їх 

можна поділити на статті з питань соціально-економічного та культурного 

розвитку села, інтерв’ю представників влади чи громадських організацій, 

листи, спогади, судження читачів, які були учасниками подій. У текстах 

періодичних повідомлень можемо спостерігати, як часто громадськість 

звертала увагу на проблеми села і що людей турбувало найбільше. 

Аналізуючи публікації, можемо зрозуміти історичні умови, в яких існувало 

село, та глибше дослідити особливості повсякденного життя сільського 

населення. 
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Умовно ми поділили періодику на центральні газети офіційного 

характеру, обласні та районні видання. Робота центральних органів влади, а 

також події, що відбувалися на державному рівні, знайшли відображення в 

статтях «Урядового кур’єру». На сторінках «Сільських вістей» друкувалися 

матеріали про освіту, медицину, культуру та достаток селян, автори звертали 

увагу на занепад сільського сектора, обґрунтовуючи це фактами. Цікавими є 

публікації газети «Культура і життя», в яких ішлося про роль села в 

суспільстві, наголошувалося на збереженні та підтримці сільської культури. 

Поодинокі статті про повсякдення селян центральних областей України 

зустрічаємо у виданнях «Освіта», «Вільне слово» «Робітнича газета», 

«Молодіжна газета», «Молода гвардія», «Правда Украины» та ін.  

Опрацьовано також каталоги обласних та районних газет. У 

дослідженні вагоме значення відведено газеті «Вінниччина», на шпальтах 

якої відображався стан медицини та освіти в селах Вінницької області, 

зокрема стаття «Сільська бібліотека» інформує нас особливості бібліотечної 

справи на кінець ХХ ст. [293]. Про сільську медицину неодноразово згадано 

в «Медичній Вінниччині», де йдеться про заходи щодо подолання кризового 

стану в цій галузі та діяльність лікувально-профілактичних закладів області. 

Аспекти розвитку культурного життя представлені в «Камертоні», наприклад 

у рубриці факт-ревю завжди зазначалися заходи, що відбувались у селах 

Поділля за тиждень, що минув. 

На Кіровоградщині періодика, що містила дані про повсякденне життя 

сільського населення, представлена газетами «Сільський вісник» та 

«Сільське життя». Звернемо увагу на публікації «Увагу дитячим закладам», 

«Природний газ – в кожне село», «Буде газ – буде цвісти село», «Проблеми 

охорони здоров’я спільні для всіх», «Проблеми села потребують 

першочергового вирішення», «Про газ, що обростає слухами», «Ще раз про 

благоустрій селища», «Газифікація сіл триває», в яких лише за назвою можна 

аналізувати побутове життя сільського населення Кіровоградської області. 

Цінним носієм інформації є кожна стаття кіровоградської преси. Крім думки 
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громадськості, що висвітлювалася на загал, ми комплексно можемо робити 

висновки про буденність 1991–2005 рр.  

Фактологічним матеріалом з теми нашого дослідження позначено 

газету Черкаської області «Село і люди», де фіксується матеріал про 

особливості газифікації та електрифікації сільських територій, про важкі 90-

ті рр. ХХ ст. («Зашморг дефіциту», «Селянин бідніє», «Поневіряння 

сільського пасажира», «Економічна криза перекрила кисень медицині», 

«Селянин з жебрацькою торбою», «За дітей болить серце…» та ін.), про 

культуру та безробіття. Мали місце і позитивні за змістом публікації, такі як 

«Завітайте у Вільхівець» та «Неначе писанка – село». 

Щоб розкрити особливості духовного життя сільського населення, 

дисертанткою використано такі друковані видання як: «Людина і світ», 

«Національна оборона і безпека», «Українське релігієзнавство» ін. 

Наприклад, на сторінках журналу «Людина і світ» посилаючись на постійну 

рубрику «У Державному комітеті у справах релігії. Офіційний вісник» нами 

використано інформацію про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації і 

державно-церковних відносин в Україні та в регіонах. Відомості статей 

журналу «Національна безпека і оборона», що насичені кількісними 

показниками та результатами соціологічних моніторингів з питань 

релігійності українських громадян, стали цінним джерелом у відтворенні 

особливостей духовного життя селян. 

Серед використаних у дослідженні джерел доповнили характеристику 

побуту та дозвілля сільського населення 1991–2005 рр. соціологічні 

дослідження та «усна історія». Протягом 2013–2014 рр. автор дисертації за 

сприяння Уманського соціологічного центру – Регіональне відділення 

Соціологічної Асоціації України (керівник – док. соц. наук, 

проф. А. М. Шатохін) обстежила села центральних областей України шляхом 

спостереження, інтерв’ю та анкетування. 

Географія дослідження охопила такі райони: Вінницька область – 

Бершадський (с. Кошаринці), Гайсинський (с. Кіблич, с. Гранів), Іллінецький 
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(смт. Дашів, с. Красненьке), Калинівський (с. Павлівка), Крижопільський 

(с. Красносілка), Липовецький (с. Попівка, с. Біла, с. Берестівка), Літинський 

(с. Селище), Немирівський (с. Ситківці), Оратівський (с. Балабашівка), 

Погребищенський (с. Бистрик, с. Скибиці), Тиврівський (с. Сутиски), 

Тростянецький (с. Ободівка), Тульчинський (смт. Керсанівка), 

Шаргородський (с. Пеньківка), Ямпільський (с. Порош); Кіровоградська 

область – Бобринецький (с. Дубрівка, с. Кетрисанівка, с. Коржева, 

с. Рощахівка, с. Федеївка), Гайворонський (с. Сулгутове), Голованівський 

(с. Красногірка), Добровеличівський (с.Тишківка, с.Марково), 

Компаніївський (с.Червона Слобода), Новоархангельський (с.Скалівські 

Хутори, с. Підвисоке, с. Вербівка), Новоукраїнский (с. Далеке), 

Олександрівський (с. Головківка), Олександріївський (с. Тарасівка), 

Світловодський (с. Павлівка), Ульяновський (с. Трояни, с. Йосипівка, 

с. Новоселиця, с. Грушка); Черкаська – Городищенський (с. Сутиски), 

Золотоніський (с. Богуславець), Кам’янський (с. Михайлівка), 

Катеринопільський (с. Потоки), Корсунь-Шевченківський (с. Сотники), 

Маньківський (с. Роги, с. Іваньки, с. Зелений Гай), Монастирищенський 

(с. Тернава, с. Чапаєвка), Смілянський (с. Березнюки), Тальнівський 

(с. Поташ, с. Мошурів), Уманський (с. Городецьке, с. Родниківка) 

Жашківський (с. Соколівка, с. Шуляки), Христинівський (с. Орадівка, 

с. Козаче), Черкаський (с. Білозіря, с. Будище), Шполянський (с. Васильків). 

В опитуванні було задіяно 130 респондентів, які стали очевидцями 

подій 1991–2005 рр. (див. Додаток Б). В дослідження використовувався 

приватний метод пошуку респондентів, учасникам  пропонувалося 

структуроване (питання–відповідь–варіанти відповідей) та біографічне 

інтерв’ю, більшість обрали діалог, спрямований лише на відповіді 

питальника. Інформатори були таких вікових категорій: І – 1940-1950-х рр.н., 

ІІ – 1960–1970-х рр.н., ІІІ – 1980-х рр.н. Зазначимо, що опитані однієї 

національності – українці. 



33 
 

Питання стосувалися матеріального становища селян в окреслений 

період: умови життя, культура, освіта, медицина, транспорт, харчування, 

дозвілля, що дозволило більш об’єктивно проаналізувати побут сільського 

населення України в роки незалежності (див. Додаток А). Це допомогло 

змалювати морально-психологічну картину сільського життя в умовах 

ринкової економіки та кризових явищ, що спіткали її на початку 

становлення. Свідчення людей, які на власному досвіді відчули наслідки 

розпаду СРСР, дозволили відтворити ті грані життя українського села, які 

залишалися поза увагою офіційних праць і державної статистики. Записані 

дисертанткою розповіді селян, допомогли відтворити колорит життя 

пересічного мешканця села.  

До джерел цього типу належать і різноманітні опитування та 

моніторинги громадської думки. У роботі використано результати 

соціологічних досліджень Інституту соціології НАН України, матеріали 

розвідок Інституту Горшеніна «Соціально-економічне становище сучасного 

українського села» та підсумки роботи недержавного аналітичного центру 

економічних та політичних досліджень імені Разумкова. Зокрема Цент 

Разумкова, здійснював постійний моніторинг церковно-релігійної ситуації в 

Україні, а саме – соціологічний моніторинг стану і тенденцій розвитку 

релігійності українського суспільства, рівень суспільної довіри до Церкви як 

соціального інституту, а також громадської думки стосовно ролі релігії і 

Церкви в суспільному житті, державно-конфесійних і міжконфесійних 

відносин, результати якого ми використали аналізуючи церковно-релігійне 

життя сільського населення України [337]. Ця група джерел дала змогу 

з’ясувати ціннісні орієнтири селян, виявити настрої та ставлення до 

державної політики щодо села. 

Не менш важливим джерелом для дослідження повсякденної історії 

сільського населення України, включаючи центральні її регіони, є 

інформаційні ресурси Інтернету. Оскільки дослідження торкається 

безпосередньо проблематики періоду новітньої історії, то для роботи стає 
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характерним використання електронних носіїв інформації зі світової мережі. 

Наприклад, значний документальний матеріал, у вигляді нормативно-

правової бази, звітів, міститься на сайтах державних органів влади. У нашому 

дослідженні використано офіційний веб-портал «Верховна Рада України» 

(http://iportal.rada.gov.ua), інформаційно-правовий портал «Закони України» 

(http://uazakon.com/index.htm), головний правовий портал України «Ліга 

Закон» (http://www.ligazakon.ua) та ін. 

У пошуках джерел інформації про побут і дозвілля сільського 

населення України Вінницької, Кіровоградської, Черкаської областей 

автором опрацьовано матеріали: 

 Міністерства культури і мистецтв України; 

 Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської 

обласної державної адміністрації; 

 Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації; 

 Департаменту культури, туризму та культурної спадщини 

Кіровоградської обласної державної адміністрації; 

 Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної 

адміністрації; 

 Департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської 

обласної державної адміністрації; 

 Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та 

інфраструктури Вінницької облдержадміністрації; 

 Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації; 

 Департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької 

облдержадміністрації; 

 Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації; 

 Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації; 

http://iportal.rada.gov.ua/
http://uazakon.com/index.htm
http://www.ligazakon.ua/
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 Департаменту охорони здоров’я Черкаської обласної державної 

адміністрації; 

 Управління житлово-комунального господарства Черкаської 

обласної державної адміністрації; 

 Управління культури Черкаської обласної державної адміністрації. 

Інформація, отримана в центральних та місцевих органах державної 

влади, узагальнює та сприяє формуванню цілісної картини буденного життя 

українського народу. 

Отже, аналізуючи матеріали центральних і регіональних державних 

архівів України, діловодну документацію, офіційно-нормативну 

документацію, статистичні дані, центральні та регіональні періодичні 

видання 1991–2005 рр., усні свідчення та польові записи, інформаційні 

ресурси Інтернету, ми розкриваємо важливість внеску кожного виду джерел 

у дослідженні побуту та дозвілля сільського населення центральних областей 

України. 

Оскільки висвітлення соціально-побутових умов і культурно-освітніх 

потреб життя селян Вінницької, Кіровоградської та Черкаської областей у 

літературі є недостатнім, тому джерельна база дисертаційного дослідження, 

яка є досить репрезентативною, змістовно насиченою, значна частина якої 

включена до широкого наукового обігу вперше, дозволяє об’єктивно та 

достовірно проаналізувати комплекс проблем, пов’язаних зі змінами в 

українському селі протягом досліджуваного періоду. 

 

1.3. Теоретико–методологічні основи дослідження 

 

Дослідження повсякденного життя селян, його побуту і дозвілля 

потребують відповідного методологічного підходу. Складність цього 

питання полягає в тому, що українська історіографія немає традицій 

вивчення історії повсякдення. Тому, виробляючи власні методики 

дослідження, вітчизняні науковці користувалися досвідом західних істориків.  
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Прикладом слугувала діяльність представників відомої на заході 

історіографічної школи «Анналів» М. Блока, Ф. Броделя, Ж. Ле Гоффа, 

Л. Февра, адже саме вони відстоювали людинознавчу концепцію історії, у 

якій основне місце відводилося пересічній людині. 

Сам термін «повсякденність» був уведений у науковий обіг 

Ф. Броделем у праці «Матеріальна цивілізація і капіталізм» [424]. 

Філософську основу для історії повсякденності склали праці П. Бергера, 

Г. Гарфінкеля, Е. Гуссерля, Н. Еліаса, Т. Лукмана, Г. Ріккерта, А. Сікуреля 

А. Шютца [ 469, с. 10–11].  

Зростання впливу західної науки зорієнтувало погляди науковців на 

історію, в основі якої лежить не політика та війни, а людина. Дослідник 

О. А. Удод однією з основних проблем сучасної української історичної науки 

називає її перебування в полоні стереотипів марксистської історіографії, що 

як пріоритетні явища досліджувала політичну історію, соціально-економічні 

фактори, історію воєн та дипломатії, популяризувала історію партій [531]. 

Тому орієнтуючись на досвід вітчизняних і західних істориків, погоджуємося 

з думкою науковців, які вважають предметом історії повсякденності «сферу 

приватного життя», питання сім’ї, домашнього побуту, дозвілля тощо. 

Історія повсякденності є предметом досліджень О. Коляструк, яка 

переконує, що на сьогодні не існує чіткого визначення повсякденності. 

Дослідниця стверджує, що простір буденного життя охоплює різні території 

людського існування: від унормовано-виробничого до побутово-приватного 

[468, с. 49, 81]. У своїх працях вона намагається розкрити предмет та 

джерельну базу історії сьогодення. Як стверджує науковець, без вивчення 

механізмів буття людини неможливе адекватне розуміння не тільки її 

приватної сфери, а й її суспільного життя загалом [467–470]. 

Не менш вагомим внеском є наукова діяльність Я. В. Верменич. Її 

роботи присвячені теоретико-методологічному обґрунтуванню завдань і 

функцій історичної регіоналістики. У традиціях генетико-еволюційного 

підходу авторка на українському матеріалі аналізує витоки знання про 
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регіони, простежує діяльність регіональних наукових шкіл і центрів, 

осмислює доробок історичних і суміжних наук у виробленні схем і критеріїв 

районування [433–434]. 

Ураховуючи стан наукової розробки проблеми, особливості джерельної 

бази, обрано і відповідні методологічні принципи, що мають забезпечити 

всебічне розкриття предмету нашого дослідження.  

Методологічна основа дослідження визначається принципом історизму, 

що передбачив розгляд усіх подій, явищ суспільного життя перших 

чотирнадцяти років незалежності України в історичній послідовності. На 

основі застосування принципу історизму побут і дозвілля сільського 

населення проаналізовано в їх хронологічній послідовності як результат дії 

історичних закономірностей і причиново-наслідкових зв’язків. 

Важливою умовою виконання дослідницьких завдань є постійне 

дотримання принципу об’єктивності, що передбачав неупередженість, 

незалежність від світоглядних і суспільно-політичних орієнтацій, уникнення 

недостовірної інформації та зобов’язав бачити історичне минуле таким, яким 

воно було насправді. Саме об’єктивність і забезпечує науковість, яка 

розкриває причинно-наслідкових зв’язків процесів і явищ, що відбувались у 

житті селян у досліджуваний період. Він був ефективним у процесі 

дослідження суб’єктивних чинників соціально-культурної політики 

незалежної держави, а також дозволив визначити предмет дослідження, його 

місце серед інших проблем. 

У свою чергу, принцип системності орієнтував на висвітлення 

цілісності об’єкта і на вияв багатогранних зв’язків, забезпечував вивчення 

історичних процесів та їхніх складових як єдиного цілого, як системи. Це 

дозволило комплексно підійти до особливостей соціально-побутового та 

культурно-освітнього життя сільського населення, а принцип комплексності 

дозволив застосувати різні засоби історичного дослідження при доборі та 

аналізі джерел, що сприяло запобіганню однобокості у висвітленні проблем. 
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Спираючись на зазначені методологічні принципи, дисертантка 

послугувалася рядом теоретичних методів, що і переводять їх у площину 

реальності та роблять працюючою теорією. 

Беручи до уваги особливості джерельної бази та комплексний характер 

повсякденної історії, у дослідженні використано конкретно-проблемні 

методи, що включають методи усної історії та спостереження. Усна історія – 

це напрям у методології історичних досліджень, який на основі джерел, 

зібраних шляхом опитування, анкетування свідків подій, формує загальну 

картину досліджуваної події, явища, процесу. Усна історія ґрунтується на 

тому, що дослідник є безпосереднім учасником того соціального явища, яке 

він вивчає, і допомагає цілеспрямовано зафіксувати певні соціокультурні 

явища, події та процеси з метою їх подальшого аналізу і застосування для 

потреб практичної діяльності. 

В Україні «усна історія» як складова історичної науки активізувалася 

лише в останні роки. Серед наймаштабніших усно-історичних проектів, за 

результатами яких українська історіографія збагатилася першими 

методичними рекомендаціями з проведення досліджень «усної історії», слід 

назвати проекти: «Образ сили духу: жива історія підпільного життя 

Української Греко-католицької  церкви 1946–1989 рр.», «Усна історія 

селянської культури 1920–30 рр.», дослідження голодомору 1932–1933 рр., 

розвідка памяті про примусову працю на території нацистської Німеччин  

цивільного населення окупованої України [446 с. 4]. Серед літератури, 

присвяченої методології з організації дослідження, виокремимо праці 

Ю. Волошина [451], Г. Грінченко [444–446], О. Коляструк [467–470], 

Л. Лебдушка [451],  Л. Малеса [525], Т. Нагайко [491], Т. Пастушенко [504–

505], В. Середи [521] та ін. Синтезуючи доробки іноземних колег, вони 

роблять узагальнення і пропонують широкий спектр способів правильного 

використання методу збору усних свідчень на практиці. Використовуючи їх 

методичні рекомендації в організації усно-історичних досліджень, було  

розроблено  концепцію вивчення особливостей побуту та дозвілля сільського 
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населення України в 1991–2005 рр. За основу брали метод структурованого 

інтерв’ю, який є одним з найпопулярніших і найпродуктивніших видів 

дослідницької ініціативи. 

Застосовуючи індивідуальний підхід до кожного респондента та з 

метою об’єктивності, доводилось відходити від загально-прийнятих схем 

збору усних свідчень і використовувати комбінований підхід: поєднання 

усних розповідей та соціологічне опитуванням. Основним показником 

кількості інформантів, стало виявлення повторення інформації, на пошук якої 

спрямовувалось інтерв’ювання та географія розселення респондентів (північ, 

південь, захід, схід, центр досліджуваних областей). В усно-історичних 

досліджень такий «поріг» чи «ефект насичення» спостерігається при різній 

кількості проведених інтерв’ю й може сягати від одного до кількох 

сотень[446 с. 10]. 

Особливим багатством спостережень і конкретних висновків з історії 

повсякдення позначена робота осередків з виявлення та застосування джерел 

усного походження. З 1992 р. одним із перших почав використовувати 

методику усної історії Інститут історії церкви при Українському 

католицькому університеті (Львів). У жовтні того ж року створено Інститут 

історичних досліджень з метою поглиблення наукових досліджень у галузі 

історичної науки, серед яких методика усної історії. 

З 2003 року у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному 

університеті ім. Г. Сковороди група молодих науковців, застосовуючи метод 

усної історії, провела опитування сільських жителів свого району на предмет 

дослідження побутових умов життя в 1920–1940-х рр. У 2005 р. при кафедрі 

історії та культури України Державного вищого навчального закладу 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» створено Навчально-науковий центр усної історії, який 

став логічним продовженням наукової діяльності дослідників, які зосередили 

свою увагу на розробці соціальної тематики вітчизняної історії, 

повсякденного життя громадян України. Центр організував ряд заходів, 
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присвячених усній історії: науково-методичний семінар «Метод усної історії: 

теорія та практика застосування» (11 травня 2006 р.), Міжнародний науково-

методичний семінар «Усна історія: теорія і практика – 2009» (15–16 травня 

2009 р.), Всеукраїнська наукова конференція «Історія повсякденності: теорія 

та практика» (14–15 травня 2010 р.), Міжнародна наукова конференція 

«Комунікативні горизонти усної історії». 

У 2006 р. під час роботи міждисциплінарної наукової конференції 

«Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія та практика 

досліджень» (27–28 жовтня 2006 р., Харків) учасники ініціювали створення 

Української асоціації усної історії, яка орієнтується на об’єднання 

інтелектуального потенціалу вітчизняних представників усіх дисциплін, які у 

своїй практиці застосовують метод усної історії або по-різному працюють з 

отриманими методом інтерв’ю джерелами. 

Орієнтуючись на досвід попередніх наукових досягнень з питань усної 

історії, в дисертаційному дослідженні побуту та дозвілля сільського 

населення України в 1991–2005 рр., на прикладі центрального її регіону, 

використано метод інтерв’ю, анкетування, опитування та візуальне 

дослідження. Це дало змогу уточнити напрями запланованого дослідження, 

вивчити об’єкт у конкретних умовах у реальному часовому просторі й 

отримати його нові характеристики, суттєво доповнити статистичний аналіз 

даних, одержати інформацію, яка не відображена в документах. «Усна 

історія» дозволила оцінити проблему безпосередньо очима пересічного 

мешканця села. 

Пріоритетний характер має історико-порівняльний метод, який допоміг 

з’ясувати сутність явищ, що вивчалися, за схожістю і відмінністю 

притаманних йому ознак, а відтак – зробити відповідні узагальнення. Він 

дозволив показати причини, наслідки й закономірності історичного процесу. 

Продуктивним виявляється застосування аналітико-логічного методу, 

що сприяв побудові фактичного матеріалу у хронологічній та логічній 

послідовності, простежити динаміку певних змін і виявити особливості, 
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притаманні лише предмету дослідження. Застосовуючи цей метод, 

проаналізовано ті процеси і явища, що відбувалися в господарській, 

культурній, соціальній, політичній сферах життя сільського населення 

протягом досліджуваного періоду. Українське село проаналізовано 

відповідно до комплексу його функціонування: організації виробництва, 

духовних, культурних, природного середовища, людського ресурсу. 

Хронологічний метод, використаний при роботі зі статистичними 

даними, допоміг нам розділити досліджувану проблему на складові, кожна з 

яких проаналізована в хронологічній послідовності та притаманній їй 

динаміці. Він дозволив чітко окреслити основні складові проблеми, 

дослідити логіку перетворень рік за роком, період за періодом, послідовно 

викладаючи суть та встановлюючи зв’язок поміж напрямками проблеми. Цей 

метод було застосовано також для з’ясування стану наукової розробки 

проблеми, що дало змогу встановити, хто та коли розпочав дослідження, хто 

продовжив їх вивчення, які нові висновки було зроблено. 

Завдяки діалектичному методу досліджено динаміку рівня життя 

сільських жителів у взаємозв’язку та взаємозалежності його складових, а 

також обґрунтовано проблеми повсякденного життя сільського населення 

Вінницької, Кіровоградської та Черкаської областей. 

Вагому роль у написанні дисертаційної праці відведено методу 

кліометрики – методу, пов’язаному із застосуванням економічної теорії та 

кількісних методів для пояснення економічних змін .Використання кліометрії 

дозволило опрацювати статистичні дані, що використовуються в дисертації, 

простежити динаміку змін у побутових умовах сільського населення, у сфері 

дозвілля. 

Особливе значення для дослідження мав метод культурної 

антропології, завдяки якому вдалося з’ясувати, які цінності, традиції, 

погляди, настрої, судження були притаманні селянам у 1990-х рр. ХХ – 

поч. ХХІ ст. 
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Важливу роль у дослідженні відіграв метод комплексного підходу, 

який полягав у застосуванні різних засобів історичного дослідження, 

міждисциплінарних зв’язків при доборі та аналізі джерел. У процесі 

дослідження був також використаний метод історичної герменевтики, що 

сприяв тлумаченню архівних матеріалів та спогадів. 

Відповідно поєднання принципів і методів наукового історичного 

дослідження обраної нами теми дозволило проникнути в сутність 

досліджуваних процесів і явищ, вивчити всі їхні сторони, з’ясувати характер 

подій, встановити їхні характерні риси та зробити необхідні висновки й 

узагальнення. 
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РОЗДІЛ 2 

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО 

НАСЕДЕННЯ УКРАЇНИ В 90-Х РР. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ 

 

2.1. Матеріальні умови життя населення в умовах трансформації 

сільськогосподарського виробництва 

 

Кожне покоління людей пройшло через певні випробування, що є 

наслідками діяння політиків, які стоять при владі. Політики призвели до 

розпаду однієї з наймогутніших і найбагатших держав світу – СРСР, до 

занепаду її економіки, до поділу на окремі держави. 

У складні економічні умови було поставлено народне господарство 

України. Потрапили в боргову кабалу ще зовсім недавно економічно сильні 

колгоспи, банкрутами ставали заводи і ферми. Без уваги залишився народ, 

зокрема ті, хто мешкав якнайдалі від обласних центрів – селяни. 

Відповідно до умов, що склалися на території незалежної України з 

1991 р. по 2005 р., нами розглянуто побут і дозвілля сільського населення 

центральних областей України в контексті двох періодів: перший – 1991–

1999 рр. – період становлення української держави, для якого характерні 

економічна нестабільність, інфляція і байдужість владних структур до умов 

життя сільського населення України та центральних її областей включно; 

другий – 2000–2005 рр. – поступова санація та накопичення передумов 

виведення всіх сфер життєвого середовища українського села з кризи. 

Характеризуючи стан повсякденного середовища на рівні сільської 

місцевості, вкажемо на основну категорію дисертаційного дослідження – 

побут – сферу буденного життя людини, поза офіційною, виробничою 

діяльністю, що пов’язана з відновленням її життєвих функцій, 

працездатності. У сферу побуту входять періодично повторювані види 

життєдіяльності, норми і цінності яких людина сприймає як природні, 

необхідні. Наприклад, потреби в їжі, одязі, житлі, комфортних умовах 
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проживання, оздоровленні, дозвіллі та численні відносини, що складаються в 

процесі задоволення цих потреб. 

Опинившись в умовах невизначеності в перші роки незалежності, 

побутова сфера та комунальне господарство в сільській місцевості 

занепадали. Відбулася руйнація системи колективного господарства та 

з’явилися такі нові явища, як приватизація землі й зародження приватного 

бізнесу. 

Характеризуючи буденне життя сільського населення в 1991–2005 рр., 

до уваги взято основні проблеми, які зазначили учасники опитування в 

межах досліджуваної теми, що проводилось у 2013–2014 рр. автором 

дисертації. Серед них: зайнятість молоді, безробіття, газифікація, поганий 

стан доріг, медичне обслуговування тощо (Рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які були основні 

проблеми Вашого села в зазначений період?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

 

У процесі реформування і розвитку сільської сфери важливим 

пріоритетом стало створення нормативно-правової бази, яка повинна була 

відповідати новим соціально-політичним та економічних реаліям. Окремі 
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приклади врегулювання соціально-побутової сфери жителів сіл України 

представлені документами вищих органів влади, дія яких поширювалася на 

всю територію новоствореної країни, включаючи Вінницьку, Кіровоградську 

та Черкаську області. 

Вважаємо за доцільне далі проаналізувати, як за умов недосконалого 

законодавства у сфері побуту і дозвілля сільського населення та слабкої 

державної підтримки протікало повсякденне життя мешканців сільських 

територій України на прикладі її центрального регіону. 

Початок законодавчого регулювання соціокультурного розвитку села 

було покладено Законом України «Про пріоритетність соціального розвитку 

села та агропромислового комплексу в народному господарстві» від 

17 жовтня 1990 р., який у своїх положеннях надавав перевагу сільським 

місцевостям порівняно з містом, або фактично визнавалася рівність усіх 

населених пунктів щодо державного утримання і розвитку соціальної 

інфраструктури. Планувалося до 2000 року виконати державні програми 

газифікації, водопостачання, електрифікації, будівництва шляхів, 

благоустрою сіл, а також відродження трудонедостатніх, неперспективних 

сільських населених пунктів. Проте наведені нижче факти говорять про 

нереалізацію закону, оскільки показники у сферах добробуту села щороку 

погіршувалися [366]. 

Ще одним, не менш важливим, документом, що безпосередньо впливав 

на соціально-побутову та культурну сферу українського села, була постанова 

«Про поетапну передачу у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, 

житлового фонду сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих 

підприємств установ і організацій АПК, заснованих на колективній та інших 

формах недержавної власності» Кабінету Міністрів України, прийнята у 1996 

році, де визначались обсяги і строки передачі зазначених об’єктів у 

комунальну власність територіальних громад. Передача згаданих об’єктів 

здійснювалася без відповідного фінансового забезпечення бюджетів 
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територіальних громад, що в умовах обмеженості дефіциту їх кошторису 

призвело до деградації соціальної сфери села [363]. 

У Законах України «Про пріоритетність соціального розвитку села та 

АПК в народному господарстві» зі змінами 16 квітня 1997 р. та 17 жовтня 

1998 р. прописано, що виділення на розбудову соціальної інфраструктури на 

селі повинно бути не менше 1 % ВВП у видатках державного бюджету. 

Законом передбачалося фінансування витрат на утримання всіх закладів 

соціально-культурного призначення в сільській місцевості за рахунок 

бюджетних коштів. Прогалиною цього Закону була відсутність визначення 

конкретних відповідальних за невиконання норми закону і застосування до 

них заходів. Також було припинено дії статей 5, 6, 7 щодо відшкодування 

суб’єктам господарювання витрат на соціальний розвиток, зокрема 

будівництво об’єктів соціальної сфери села [367]. 

На початку ХХІ ст. вийшла низка президентських указів, спрямованих 

на покращення фінансування в культурній, побутовій і соціальній сферах 

села. Серед них: указ Президента України «Про основні заходи розвитку 

соціальної сфери села» від 20 грудня 2000 р., де наголошувалося на 

необхідності врахувати основні засади розвитку соціальної сфери села при 

розробці Кабінетом Міністрів України чи обласними адміністраціями 

проектів програми економічного і соціального розвитку села та при розподілі 

бюджетів усіх рівнів. У документі проаналізовано негативні тенденції на селі 

і покладено в основу завдань держави збереження і розвиток села. Указом 

передбачено вдосконалення соціально-культурного обслуговування 

сільського населення. Планувалося розширення та збереження існуючої 

мережі відповідних закладів побутового обслуговування та культурно-

освітнього сфери [360]. 

У липні 2002 році Президент України видав ще один указ, що 

безпосередньо орієнтувався на потреби села «Про першочергові заходи щодо 

підтримки соціальної сфери села», який визначав завдання забезпечення 

розвитку соціальної сфери села, джерела фінансування державних програм її 
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розвитку. Передбачалося на розвиток соціальної сфери села спрямувати не 

менше 30 % видатків держбюджету на капітальні вкладення протягом 2003–

2005 рр. Однак за умови зменшення видатків держбюджету на ці цілі 

виконання відповідного положення закону було не можливе [362]. 

У контексті нашого дослідження варто виокремити Концепцію 

Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 

року, схвалену 10 серпня 2004 р. [323]. Ця Концепція визначала основні 

засади розробки Загальнодержавної програми соціального розвитку села. 

Своїм змістом торкалася всіх найважливіших проблем у сільській місцевості 

та пропонувала шляхи їх вирішення. Реалізація цієї Програми мала 

започаткувати світле майбутнє сільських жителів України, включаючи 

мешканців Вінниччини, Кіровоградщини та Черкащини. 

Ключовим документом, що визначав зміст державної політики в усіх 

сферах життєдіяльності українського народу, стала програма діяльності 

Кабінету Міністрів «Назустріч людям», схвалена постановою Верховної Ради 

від 4 лютого 2005 р. Урядова програма базувалася на найвищих цінностях – 

людський розвиток і гідність, духовність і свобода, рівність і солідарність, 

громадянське суспільство та демократія, взаємна повага і толерантність 

тощо. Стратегічна мета полягала в досягненні нової якості життя громадян, 

запровадження соціальних, економічних і демократичних європейських 

стандартів життєдіяльності людини, суспільства та держави. Соціально-

економічними орієнтирами мали стати: щорічне зростання реальної 

заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, забезпечення громадян 

якісними медичними, освітніми та культурними послугами [373]. 

Ситуація, що склалася в більшості сіл України на початку 1990-х рр. 

ХХ ст., вимагала чітких рішень від владних установ. Жителі сільських 

територій непокоїло закриття шкіл, клубів, фельдшерсько-акушерських 

пунктів, дільничних лікарень, інших об’єктів соціально-культурного 

призначення в сільській місцевості. Тому на основі звернень учителів, 

батьків, сільських громад Верховна Рада України 6 вересня 2005 р. видала 
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постанову «Про недопущення закриття об’єктів соціально-культурного 

призначення в сільській місцевості» [358], яка постановила вважати 

неприпустимим закриття об’єктів соціально-культурного призначення без 

відповідного рішення територіальної громади. 

Розглядаючи стан добробуту сільського населення України в першій 

половині досліджуваного періоду, увагу привертають темпи інфляції, що 

значно впливала на рівень життя українського громадянина. Національний 

прибуток держави скорочувався, знецінювалися гроші, в обігу з’явилися 

купони. Скорочення доходів населення призвело до суттєвого падіння рівня 

споживання. У 1992–1995 рр. зростання цін перевищило зростання середньої 

заробітної плати в багато разів. Українці отримували зарплату і пенсії 

спочатку в десятках карбованців, потім – у сотнях, тисячах і мільйонах. 

Заробітну плату найчастіше не видавали готівкою, а еквівалентом 

продовольчих чи промислових товарів. Працюючим селянам за зарплату 

можна було отримати пральні порошки і борошно, зерно, поросят чи телят. 

За свідченнями учасників опитування, заробітну плату виплачували не в 

повному обсязі, із затримкою, часто товарами повсякденного вжитку або 

власного виробництва. Починаючи з 2000 р., ситуація дещо покращилася 

(рис. 2.2). 

Підтвердженням нерівномірного достатку селян є оцінка власного 

матеріального становища респондентами в період 1991–2005 рр. Більшість 

опитаних, які мешкають у сільській місцевості центральних областей 

України відповіли, що загалом на життя коштів не бракувало, але не на 

дефіцитні та дорогі речі, ще третина зауважили – вистачало на їжу, але 

придбання одягу або взуття вже викликало труднощі, і ледь вистачало на 

прожиття 11,5 % населення, коли іноді доводилось обмежувати себе 

практично в усьому (рис. 2.3). 
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Рис. 2.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи отримували 

заробітну плату?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

 

 

Рис. 2.3. Розподіл відповідей респондентів щодо матеріального стану родин 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 
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Зниження реальних доходів сільських жителів зменшує частку його 

витрат на оплату різноманітних послуг. Безплатні послуги стають платними, 

що обмежує доступ до них більшості населення. Серед окремих видів 

платного обслуговування сільські жителі найбільше витрачають коштів на 

основу платного обслуговування, а саме: житлово-комунальні послуги 

(66,1 %), побутові (14,3 %), санаторно-курортні та оздоровчі (5 %), зв’язку 

(14,3 %), пасажирського транспорту (4,9 %), культури (0,4 %), виховання, 

освіти (0,6 %) та ін.[413]. 

Темпи зростання цін на продовольчі й непродовольчі товари та послуги 

мали визначальний вплив на динаміку реальної заробітної плати як одного з 

основних джерел грошових доходів населення. Індекс інфляції у країні 

протягом 1997–2001 рр. становив 210,3 %. Номінальна середньомісячна 

заробітна плата в грудні 2001 р., порівняно з груднем 1997 р., зросла на 

154,9 %. Під дією обох чинників середньомісячний розмір реальної 

заробітної плати збільшився, проте зростання рівня заробітку, зокрема й 

сільського населення, зовсім не означало підвищення купівельної 

спроможності по всьому колу продовольчих товарів. У грудні 2001 р. на одну 

середньомісячну заробітну плату можна було придбати більше, ніж у грудні 

1997 р.: ковбаси вареної та сосисок – на 23,9 %, вершкового масла – на 

34,3 %, маргарину – на 33,6 %, сметани – на 37 %, рису – на 36,7 %, гречаної 

крупи – на 50,4 % тощо. Водночас багатьох видів продовольчих товарів на 

кінець досліджуваного періоду можна було придбати значно менше, ніж на 

його початку, зокрема яловичини і свинини – майже наполовину, риби 

мороженої, олії, цукру тощо [393]. 

В одній з районних газет «Село і люди» за лютий 1995 р. опубліковано 

статтю про ситуацію періоду 1990-х рр. з мешканцями села Драбівки, що на 

Черкащині. У ній ішлося про магазин промтоварів, що працював у 

вищезгаданому селі, де завжди було людно. Переважну більшість 

відвідувачів складали жінки, які оглядали трикотажні і швейні вироби, 

взуття. Проте, як стверджує автор статті, на момент його зустрічі з 
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покупцями обнови купували одиниці, і це незважаючи на великий 

асортимент товару, бо щоб купити чобітки для дитини, що колись коштували 

якийсь десяток карбованців, тепер слід усю місячну пенсію використати 

[228]. 

У перше десятиліття незалежності сільське населення не мало 

можливості придбати найнеобхідніше – предмети господарювання та 

домашнього вжитку, паливо, ліки, транспортні засоби, інструменти та 

реманент для ведення присадибного і домашнього господарювання.  

Серед негативних соціальних проявів, спричинених спадом аграрного 

виробництва і трансформацією господарств суспільного сектора в 

приватновласницькі сільськогосподарські підприємства, став високий рівень 

трудової незайнятості сільського населення, тобто безробіття. Унаслідок 

скорочення сільськогосподарського виробництва чисельність працівників 

сільгосппідприємств протягом 1991–2001 pp. зменшилася майже вдвічі, 

частина з них жила із присадибних ділянок. У 2001 p., згідно з даними 

Держкомстату України, із 7,8 млн. працездатних осіб, які мешкали в 

сільській місцевості, лише в особистих селянських господарствах було 

зайнято 1,9 млн., ще майже 1,6 млн. працездатного сільського населення були 

незайнятими або ж зайнятими в домашньому господарстві [402]. 

У центральному регіоні більшість сільських жителів працювали не за 

фахом, роботу було важко знайти та влаштуватися на неї. Значна частина 

опитаних селян розраховувала на сезонний заробіток, тоді як 11,5 % були 

безробітними і займалися лише домашнім промислом (рис. 2.4). 

Безробіття в селі спровокувало від’їзд у міста та за кордон переважної 

більшості молоді. Батьки залишали на виховання і догляд своїх дітей 

бабусям, а самі їхали на заробітки. У досліджуваний період полишали 

домівки в пошуках роботи та кращого життя більше третини жителів сіл 

Вінниччини, Кіровоградщини та Черкащини (рис. 2.5). 
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Рис. 2.4. Розподіл відповідей респондентів щодо роботи на селі 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 
 

 

 

 

Рис. 2.5. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи переїздили з 

села до міста?» 

Найпоширеніша спеціальність на селі – тракторист і комбайнер стала 

дефіцитом. Поширилися крадіжки з магазинів та підсобних господарств села. 

Нестача коштів породила таке явище, як металобрухтова лихоманка, що 

сприяла утворенню груп злодіїв, які почали викрадати із дворів металеві речі: 

каструлі, відра, бідони, металеві горшки та ін., збуваючи їх за гроші на 

місцевих і районних заготівельних пунктах металобрухту. Були випадки 

вандалізму, коли із сільського кладовища викрадали металеві огранки та 

хрести. 
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Кожен жив з думкою, де заробити гроші на лікування, на навчання 

дітей, на те, щоб прогодувати сім’ю, вчасно сплатити за електроенергію, газ, 

податок на землю тощо. 

Ціни на промислову продукцію, призначену для села, за 1992 рік 

зросли у 40 разів проти 1991 року, а на продукцію села – тільки у 20. 

Приблизно в такому ж співвідношенні зросли ціни і за січень – вересень 

1993 року. А от уже у жовтні – у 65 разів. Селяни залишалися без грошей. 

Працюючи щодня, не покладаючи сил, вони залишалися беззахисними перед 

ситуацією, що склалася [207]. 

На початок ХХІ ст. спостерігаємо ріст зайнятого сільського населення, 

наприклад у Кіровоградській області порівняно з 1991 р. рівень працюючих 

осіб збільшився на 51,3 %. Проте рівень реальної заробітної плати, 

незважаючи на певні позитивні зрушення в економіці, що спостерігалася на 

початку 2000-х рр., залишався низьким. 

Серед основних чинників, що визначають рівень достатку сільської 

родини, важливе місце посідає матеріальний добробут селян. Він 

характеризує забезпеченість населення необхідними для життя 

матеріальними благами, насамперед продуктами харчування, промисловими 

товарами, послугами та умовами, що задовольняють певну потребу людини і 

відповідають її інтересам. 

Існувало кілька способів забезпечення сімей продуктами харчування. 

Основним серед них було придбання продовольчих товарів у торговельній 

мережі. Дещо менше значення, з-поміж усіх видів домашніх господарств, 

мало самозабезпечення продовольством шляхом його виробництва в 

особистих господарствах, а також шляхом одержання натуральної допомоги 

від рідних і близьких. За останнє десятиліття тут відбулися значні структурні 

зрушення. 

В Україні розпочався інтенсивний процес переміщення 

сільськогосподарського виробництва в особисті господарства. Поряд із цим 

спостерігаються значні зміни в системі споживання продовольства. 
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Самозабезпечення сільських сімей продуктами харчування із власних 

господарств є результатом не лише переміщення в них основної частини 

сільськогосподарського виробництва, а й розв’язання проблеми 

продовольчого забезпечення в умовах нестачі грошових доходів. 

На межі ХХІ ст. питома вага спожитих м’яса і м’ясопродуктів, 

вироблених в особистих господарствах населення України, становила 25,2 %, 

молока і молочних продуктів – 46,2 %, яєць – 41,4 %, риби і рибопродуктів – 

2,8 %, цукру – 3,5 %, картоплі – 70,8%, овочів і баштанних – 46,2 %, фруктів, 

ягід, горіхів і винограду – 35,3 %, хліба та хлібопродуктів – 10 %. Ці 

показники в міських і сільських поселеннях різнилися між собою в багато 

разів [420, с. 83]. 

Учасники опитування у своїй більшості зазначили, що копченості, 

печиво, цукерки, екзотичні фрукти були рідкістю на їх столах, тоді як 

буденне меню складалося з каші, борщу, молочних продуктів, овочів і 

виробів з борошна (рис. 2.6). 

 

  

 

Рис. 2.6. Розподіл відповідей респондентів щодо буденних та святкових страв 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 
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Спостерігається погіршення харчування селян, зокрема м’ясом, рибою і 

рибопродуктами, хоча на нього витрачалось у середньому майже 70 % 

сукупного доходу сільських сімей. Незбалансоване харчування негативно 

позначилося на людському організмі, значно погіршився стан здоров’я та 

знизилася трудова активність людей [484, с. 7]. 

Характерною особливістю сільського способу життя було ведення 

особистого підсобного господарства. Воно мало великий вплив на всі сфери 

життя сільських жителів: визначало режим праці й відпочинку сільської 

родини; спосіб задоволення потреби в продуктах харчування; тип житла, 

планування садиби і навіть тип забудови сіл; ставлення до навколишнього 

середовища, праці взагалі і в сільському господарстві зокрема; впливало на 

вибір молоддю професії і майбутнього місця проживання тощо. Практично 

кожна сільська сім’я вела особисте підсобне господарство. 

За даними Державного комітету статистики України, на кінець 1996 p. 

при наявності в селах України 6,3 млн. житлових будинків чисельність 

особистого підсобного господарства сільського населення становила 6,5 млн. 

Крім того, в селах налічувалося ще й понад 250 тис. особистих підсобних 

господарств міського населення. Для 1991–2005 рр. властивий ріст кількості 

особистого підсобного господарства, площа їх землекористування, поголів’я 

більшості видів худоби; дещо збільшився загальний обсяг вироблюваної 

продукції. Як компонент життєвого середовища, особисте підсобне 

господарство сільських жителів було для них одночасно середовищем і 

трудової, і споживчої діяльності (остання стосується передусім задоволення 

потреби в їжі). Можна виокремити найголовніші функції особистого 

підсобного господарства: забезпечення власних потреб сільського населення 

в продуктах харчування; участь у формуванні товарних продовольчих 

ресурсів і сукупного доходу сімей; трудове виховання молодого покоління, 

особливо коли йдеться про колективне садівництво і городництво [527, 

с. 269]. 
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Складовою особистого підсобного господарства була наявність у 

власному користуванні землі, яка у зв’язку з розпадом системи колективного 

господарства перейшла в розпорядження сільських жителів і стала їх 

основним місцем роботи та джерелом доходів. У непрості 90-ті рр. ХХ ст. 

вона рятувала від голоду, а на початку ХХ ст. стала додатковим джерелом 

збагачення продуктами харчування. 

Якщо розглядати це питання у відсотковому співвідношенні, то 53 % 

жителів мали лише присадибну ділянку, яку використовували як «город» для 

власних найнеобхідніших потреб, 40 % зазначили, що для обробки всім 

вистачало, а 10,8 % користувалися ще й орендованою. Проте праця на ній 

вимагала застосування техніки для обробітку та збору врожаю, мінеральних 

добрив і гербіцидів для боротьби з бур’янами, що не завжди могли собі 

дозволити селяни, що ускладнювало умови їхньої праці. 

За даними статистики сімейних бюджетів, частка особистого 

підсобного господарства в забезпеченні сільських сімей продуктами 

харчування становила: м’ясом і м’ясопродуктами – 80 %, молоком і 

молокопродуктами, а також овочами і баштанними – понад 85 %, картоплею 

– понад 95 %, фруктами і ягодами – 72 %, яйцями – майже 100%. Якщо 

враховувати, що такі продовольчі товари, як хліб та хлібопродукти, олія, 

цукор, копченості, масло, сир, хоч і не надходили безпосередньо з підсобних 

господарств, але виготовлялися із сировини, виробленої в цих господарствах, 

то стає очевидним, що особисте підсобне господарства залишалося основою 

продовольчого забезпечення селян. Проте за період 1991–1998 рр. суттєво 

знизився рівень споживання селянами більшості тих продуктів, які вони самі 

виробляли. Порівняння відповідних показників за роками також свідчить про 

погіршення харчування сільських жителів. Так, у подібних групах сімей 

споживалося м’яса і м’ясопродуктів у 1991 р. 56,7 кг, а в 1998 р. – 35,1 кг, 

молока і молокопродуктів – 344 і 294 кг відповідно, та ін. [484, с.  567]  Це 

при тому, що практично кожна сільська родина мала достатньо землі для 

обробітку та вирощувала у своїх домогосподарствах худобу (рис. 2.7.). 
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Таким чином, за перші чотирнадцять років незалежності спостерігаємо 

зниження рівня використання селянами особистих підсобних господарств 

для власного продовольчого забезпечення. При одночасному розширенні 

цього сектора сільськогосподарського виробництва це означало посилення 

товарної функції особистого підсобного господарства. Однак це був часто 

вимушений захід, до якого спонукав селян економічний спад, незайнятість, 

безгрошів’я. Обмежуючи себе в харчуванні, селяни привозили на ринок 

вироблену в особистих підсобних господарствах продукцію, щоб здобути в 

такий спосіб кошти для придбання необхідних товарів: палива, одягу, взуття, 

шкільних підручників, ліків тощо Проте роль особистого підсобного 

господарства у збільшенні сукупних доходів селян і підвищенні їх зайнятості 

мала й деякі негативні прояви, зокрема використання важкої ручної праці, 

недосконалі форми збуту вирощеної сільгосппродукції (переважно 

самотужки, на ринках – централізованих і навіть стихійних) та ін. Протягом 

тижня сукупний робочий час у селян був перебільшений на чверть, а 

вільного часу було в 1,4 рази менше порівняно з робітниками і службовцями 

в містах, що не сприяло фізичному й духовному розвиткові селянина як 

особистості. 

 

 

Рис. 2.7. Розподіл відповідей респондентів щодо ОПГ 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 
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На початку ХХІ ст. ситуація почала змінюватися, проте кардинальних 

перетворень сільське населення так і не відчуло. Основний дохід – 

сільськогосподарська продукція – мала низьку ціну, тому примножити 

достаток не вдавалося. Наприклад, один літр молока у 2001–2003 рр. 

коштував 45–50 коп. (літня ціна), а один літр мінеральної води – 1 грн. 

20 коп., 1 кг живої ваги свиней – 2–3 грн., ВРХ – 1,5 грн., один же кілограм 

найдешевшої ковбаси – 15–17 грн. У цій ситуації перекупники 

сільськогосподарської продукції були у виграші, а селяни за відсутності 

альтернативи погоджувалися на ці умови [560, с. 141]. 

Отже, з перших днів незалежності в Україні переплелися два 

різнорідних процеси: здійснювався перехід від статусу залежного регіону до 

рівня самостійної держави і водночас руйнувалася стара авторитарна 

система, утверджувалася нова модель суспільного розвитку зі змішаною 

економікою, політичним плюралізмом. Однак різнополюсні політичні сили й 

економічні кризи діаметрально по-різному вбачали шлях соціально-

економічного розвитку української держави і, відповідно, матеріального 

добробуту селян. Як наслідок, сільське населення в 1990-х рр. не отримувало 

зарплати, жило переважно з підсобного господарства, обробляючи землю та 

вирощуючи худобу. Продукти сільського господарства продавали за межами 

свого села і країни, за виручені кошти покращували свій матеріальний 

достаток.  

На кінець другої половини означених років владні структури 

розпочинають процес урегулювання ситуації. Опубліковано ряд 

законодавчих актів, зміст яких спрямовано на покращення добробуту селян, 

проте не всі нормативно-правові документи були досконало прописані і 

реалізовані. 

Відповідно, невисокі стандарти життя сільського населення з 1991–

2005 рр. мали характер виживання, що зумовило пристосування селян до 
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життя в умовах соціального дискомфорту та поступову примітивізацію 

стилю існування. 

 

2.2. Зміни в побуті сільського населення 

 

Соціальні відносини є особливою сферою суспільних відносин, які 

взаємодіють з економічною, політичною та правовою сферами суспільства. 

Соціальна сфера охоплює також умови формування особистості, тобто умови 

і стандарти життя соціального індивіда. 

Кількісні та якісні потреби людини, їх раціональний склад та 

інтелектуальний зміст відповідає соціальному розвитку особистості й рівню 

розвитку держави. Відсутність політичних прав і свобод при певному 

задоволенні поверхневих побутових потреб зумовлює неповноцінне людське 

існування. 

У повсякденному житті селян 1991–2005 рр. значне місце відводилося 

роздрібній торговельній мережі, яка мала важливе значення для будь-якої 

верстви населення. Тому в селах у досліджуваний період переважали 

продуктові магазини, рідше – базари і крамниці. За відсутності необхідних 

товарів у селі жителі їздили до міста, проте регулярно собі це дозволяли 

лише ¼ селян Вінницької, Кіровоградської, Черкаської областей, які брали 

участь в опитуванні, інші ж через далеку відстань до райцентру чи брак 

коштів послугами міського ринку користувалися рідше (рис. 2.8.). 

Асортимент товарів різнився за чисельністю жителів. На період з 

1991 р. по 2005 р. на полицях продуктових магазинів було 70,0 % товарів, 

необхідних у повсякденному вжитку. Менш доступними були засоби гігієни 

та побутова хімія. Ціни, як стверджують респонденти, були завищеними 

(рис. 2.9.). 
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Рис. 2.8. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи користувалися 

Ви послугами міського ринку?» 

 

 

Рис. 2.9. Розподіл відповідей респондентів щодо асортименту товарів. 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 
 

Про ситуацію, що склалась в умовах кризи, свідчать показники по 

сільському сектору Вінницької області за дев’ять місяців, зроблені 

Вінницьким управлінням статистики: «Підвищення цін накотилось повінню. 

За період з весни до осені ціни виросли більше у двічі на м’ясо, рибу, овочі, 

борошно, більш як на 70 % на хліб, масло, кондитерські вироби, фрукти. З 

промислової продукції особливо значне подорожчання торкнулось 

трикотажу, взуття, електротоварів, будівельних матеріалів. У хвилях 
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ажіотажу продиктував свою волю і «чорний ринок», де перевищення 

державних роздрібних цін становив і чотири і шість разів. 

Стався стрибок у гору на такі види послуг як транспорт, в зв’язок, 

сфера побуту. Значно дорожче доводилось платити за оздоровлення в 

санаторіях, туристично-екскурсійне обслуговування… Не змінились ціни 

лише по утриманню дітей в дошкільних закладах» [214].  

Державна і кооперативна торгівля в селі занепала. На основі постанови 

Кабінету Міністрів України і Національного банку України у квітні 1992 р. 

«Про продаж товарів народного споживання використанням картки 

споживача з купонами нового зразка» в обіг були введені талони. За 

талонами можна було придбати норму цукру, круп, макаронів, мила, натільну 

білизну, шкарпетки. Настав час, коли в магазинах зовсім не стало товару – ні 

хорошого, ні поганого [443, с. 136–139]. 

Уже в січні 1995 року магазини в більшості сіл не опалювались і 

працювали всього 4 години на день. Щоб вижити, сільські жителі освоюють 

новий промисел – торгівлю. Наприклад, мешканці села Михайлівці 

Вінницької області влились у потік стихійної торгівлі, яка на той час 

заволоділа всією Україною. У Київ, Одесу, Мінськ і Москву везли селяни 

свої овочі і фрукти, сир, сметану, м’ясо. 

На центральних вулицях села, навпроти школи, біля магазинів 

райспоживспілки, які також зазнали труднощів і згодом самоліквідувалися, 

з’являються торгові намети, у яких продавці демонстрували свій товар. 

Про період становлення малого бізнесу згадує перший підприємець у 

селі Матусові Шполянського районі Черкаської області В. Ф. Кобзарь, який 

пізніше зумів накопичити капітал і відкрити власні магазини: «Я почав 

займатися підприємницькою діяльністю у перших роках так званої 

перебудови. Спонукали мене до цієї роботи дві причини. По-перше: 

необхідно було утримати сім’ю, а роботи в селі на той час не було, а якщо 

була, то ні робітникам, ні колгоспникам нічого не платили. Була велика 

заборгованість по зарплаті. По-друге: мої друзі, сусіди, жителі села відчували 
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гостру потребу у придбанні найнеобхіднішого (мило, пральні порошки, гас, 

продукти харчування та одяг). Державна торгівля розвалилась. Сільські 

магазини, а їх було в селі до десятка, припинили свою роботу через 

відсутність товару» [378]. 

Уже в 1992 р. на засіданні Пролетарської та Головківської сільських 

рад Черкаської області було розглянуто питання про роботу магазинів і 

торговельне обслуговування населення в період переходу до ринкових 

відносин. Зокрема, зазначалося, що «в магазинах села Пролетарське товари 

надходять регулярно, у зв’язку з підвищенням цін вони залежуються на 

полицях, хоча багато з них до цього часу вважаються дефіцитними. Дуже 

мало надходить електротоварів, невчасно отоварюються талони на миючі 

засоби. Мало надходить в магазин горілчаних виробів, в основному їх 

реалізовують на ритуальні обряди. Багато нарікань з боку жителів села на те, 

що магазин часто буває закритим, порушуючи графік роботи. В селі Братське 

магазин працював три дні на тиждень. 

У зв’язку з високою вартістю автопослуг різко обмежилося завезення 

молочних виробів. Не регулярно завозився хліб для жителів Черкащини, 

наприклад у село Іванівка. Надходило багато зауважень на незадовільне 

обслуговування жителів, що мають пільги, так як їх обслуговують поряд з 

усіма іншими категоріями населення. У магазинах не виконується раніше 

прийняте рішення про виділення 60 % дефіцитних товарів на виробничі 

підрозділи, порушуючи норми відпуску товарів» [258]. 

Економічна криза, високі темпи інфляції призвели до зниження такого 

параметра рівня життя сільського населення, як мережі сільської соціальної 

інфраструктури, а саме: їдальні, кафе, бари тощо. З високою ймовірністю 

можна припустити, що найбільшого скорочення зазнали великі об’єкти, 

зокрема стаціонарні їдальні. Останні, перебуваючи свого часу на балансі 

колективних сільськогосподарських підприємств, забезпечували харчування 

окремих підрозділів, ланок і бригад цих підприємств, а також мешканців сіл. 

Занепад виробничої сфери, суттєве зниження сфери ручної праці в 
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сільськогосподарських підприємствах, звуження платоспроможного попиту 

селян спричинилося до того, що їдальні перестали виконувати свої функції, 

тому стали суттєвим «баластом» для організаційно-господарських формувань 

на селі, що призвело до їх масового закриття. 

Тому цю нішу поступово займають менші, однак більш гнучкі щодо 

потреб споживачів об’єкти – кафе, ресторани, бари тощо, базою для їх 

функціонування стали як уже існуючі, але приватизовані, так і побудовані 

новими власниками приміщення. Лише в селах Вінницькій області, за 

даними Головного управління статистики у Вінницькій області, в 1991 р. 

налічувалося 1011 одиниць ресторанного господарства, у 1996 р. – 683 та у 

2005 р. – 911 [171]. 

Не менш значущим для сільського населення України завжди було 

житло, що є невід’ємною частиною побуту як кожної людини зокрема, так і 

суспільства загалом, а суспільство – це основа держави. Умови, в яких живе 

людина, впливають на її працездатність, настрій, здоров’я, ставлення до 

оточуючих, дозвілля. Людина, яка має власне житло, збільшує увагу на 

харчування, відпочинок, оздоровлення, покращення добробуту, тоді як 

відсутність житла призводить до постійної економії, депресій, конфліктів у 

родині. 

За умовами Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 

1992 року «Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-

демографічної ситуації на селі» районні державні адміністрації мали 

забезпечити нарощування обсягів житлового будівництва на селі шляхом 

спрямування коштів державного та місцевого бюджетів, сприяння та 

залучення коштів підприємств, організацій, трудових колективів, населення 

та інших інвесторів [368]. 

Згідно з розпорядженням, районним державним адміністраціям, 

виконкомам сільських і селищних рад народних депутатів слід забезпечити 

збереження існуючої сільської поселенської мережі, відновлення хутірських 

та інших поселень, у яких створити селянські (фермерські) господарства. 
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Якість виконання постанови можна простежити, підвівши підсумки 

опитування жителів сільських місцевостей центральних областей України. За 

результатами опитування сільських жителів, більшість респондентів будинки 

придбали за власні кошти чи отримували у спадок і лише 1,5 % побудовані 

або надані державою (рис. 2.10). 

 

 

Рис. 2.10. Розподіл відповідей респондентів на запитання «За чий рахунок 

проводилося будівництво житла?» 

Кризове становище не оминуло і капітальне будівництво. Поглибився 

розрив між обсягами вкладених коштів і введенням у дію об’єктів, тобто 

збільшується незавершене будівництво. Оцінюючи якість свого житла на той 

час, значна частина опитаних були цілком ним задоволені, третина 

потребували косметичного ремонту, 1,5 % – жили в жахливих умовах, проте 

іншого не мали де взяти (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Розподіл відповідей респондентів на питання «Як Ви оцінюєте 

якість житла?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

У 1997 році була оприлюднена Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на 

селі», яка визначала роль обласних адміністрацій і органів місцевого 

самоврядування, джерела фінансової підтримки. Зобов’язано органи 

місцевого самоврядування спрямовувати частину коштів від отриманих 

місцевих податків і зборів на поповнення фонду підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі. Але в умовах обмеження бюджетних 

можливостей сільських/селищних рад виконання положень постанови були 

сумнівними і практично неможливими [347]. 

У 1998 році з’явилася ще одна Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі», де зазначалося, хто може бути позичальником, 

на яких умовах надаються кредити та терміни їх виконання, проте до складу 

позичальників не входили особи з числа сільського населення, зайняті в 

особистому підсобному господарстві. Цим самим селянин не мав змоги 

отримати кредит на власне будівництво [344]. 

Приватні будинки, що споруджували селяни власними силами або 

наймаючи фахівців, за зовнішнім виглядом були традиційними. Фасад 
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орієнтувався на вулицю або на схід сонця. Більшість жител Вінницької, 

Кіровоградської, Черкаської областей були цегляними, подекуди збереглися 

глиняні та шлакоблочні (рис. 2.12). На початку ХХІ ст. поширюються піно-

блочні, проте це ще не стає масовим явищем. 

 

Рис. 2.12. Розподіл відповідей респондентів на питання «Переважно з якого 

матеріалу будували будинки?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

Будинки переважно складалися з кухні, двох-трьох кімнат та зали 

(рис. 2.13). Найбільша кімната була призначена для святкування 

урочистостей, прийому гостей та їх ночівлі. В її стінах найчастіше проводили 

дозвілля як дорослі, так і діти. 

 

 

Рис. 2.13. Розподіл відповідей респондентів щодо кількості кімнат у 

будинках 
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Для села також характерні сіни, що являли собою кімнату перед 

основним входом, де зберігався верхній одяг, взуття, господарське приладдя. 

Молоді сім’ї згодом у вжитку починають використовувати термін «прихожа» 

чи «коридор». Крім кухні, що була в будинку, практично в усіх дворах був 

присутній літній її варіант, навпроти чи поряд з основним житлом. Улітку 

там готували їсти, мили посуд, консервували продукти на зиму та ін. Коли 

температура повітря знижувалася, там готували для худоби, переробляли 

молоко та продукти тваринництва. 

Практично в кожній сільській оселі знаходилися найнеобхідніші речі 

повсякденного вжитку, серед яких меблі та побутова техніка (холодильник, 

телевізор). У кімнаті розміщували портрети та ікони, на стінах висіли килими 

(рис. 2.14). Незважаючи на поступовий перехід на блакитне паливо, село 

залишалося не газифікованим, тому в будинках була піч. Нею опалювали 

приміщення та готували на ній їжу. 

 

Рис. 2.14. Розподіл відповідей респондентів на питання «Що зазвичай було в 

сільській хаті?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

 

Сільський двір включав, крім житла, і господарські споруди, які між 

собою, як правило, не перекривалися дахом. Це були конюшні, хліви, сараї 

тощо. Їх використовували для тримання худоби. Більшість господарств серед 
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свійських тварин вирощували птицю та свиней, велику рогату худобу мав 

кожен другий двір, кіз і коней розводили значно менше. В одному 

господарстві могли вирощувати кілька різновидностей свійських тварин. Зі 

слів опитаних, наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. коней тримати було не 

вигідно: якщо раніше їх використовували як тяглову робочу силу, то у 

зв’язку з технічним прогресом і поширенням машинної техніки вони стають 

нерентабельними. 

Зазначимо, що, незважаючи на забезпеченість сільських жителів 

житловим фондом, повністю газифікувати житлові будинки, провести до них 

каналізацію та центральне опалення державним органам влади було не під 

силу, оскільки це потребувало надзвичайно великих капіталовкладень, яких 

Україна не мала. Тому значна кількість мешканців сільських будинків 

садибного типу самостійно вирішували всі питання побутового благоустрою, 

купуючи паливо, готуючи дрова, копаючи каналізаційні ями, проводили в 

будинки водогін або носили воду у відрах з колодязів чи колонок. 

Із проголошенням незалежності України перед сільським населенням 

постає ще одна проблема – газифікація, водопостачання та каналізаційна 

система своїх домівок, призначені для забезпечення населення питною водою 

та газом, а також для водовідведення стічних вод і подальшого їх очищення. 

Відсоток цих показників характеризує рівень благоустрою сільських 

домогосподарств. 

У липні 1991 р. було прийнято Постанову «Про газифікацію сільських 

населених пунктів та збільшення використання електричної енергії на 

побутові потреби села», що поклала початок активній газифікації та 

електрифікації сільських територій. До кінця 2000 року всі комунально-

побутові та господарські потреби сільського населення, що напряму 

залежали від газифікації та електрифікації, мали бути повністю задоволені 

[332 ]. Але економічна криза, що розпочалась у 90-х рр. ХХ ст., не дозволила 

реалізувати поставлені цілі в зазначені строки, і ті 5 % державних 

централізованих капіталовкладень, що мали виділятися щорічно на розвиток 
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матеріально-технічної бази підприємств і організацій, які здійснювали 

будівництво, реконструкцію та експлуатацію електричних і газорозподільних 

мереж у сільській місцевості, виявилися лише на папері. 

Темпи газифікації значною мірою залежать від виробничих 

можливостей будівельно-монтажних організацій, здатних виконувати 

відповідні роботи та фінансування. На жаль, загострення економічної кризи 

внесло свої корективи в подальшу газифікацію сіл України, зокрема 

центральних областей. 

Щодо рівня газифікації сільських населених пунктів, то на початку 

1991 р. у Вінницькій, Кіровоградській і Черкаських областях відсоток сіл, 

забезпечених мережевим газом, коливався від 1–2 %. За наступні 10 років 

мережа газифікованих сільських територій щороку розширювалась і 

показник збільшився у 8–10 разів, але відсоток від загальної кількості сіл був 

зовсім незначним (табл. 2.1) [142, 143, 146, 147, 171, 173]. 

Таблиця 2.1 

Газифікація сільських населених пунктів 

 Кількість населених пунктів % 

1991 р. 1996 р. 2001 р. 1990 р. 1996 р. 2001 р. 

Вінницька 

область 

 

22 

 

120 

 

233 

 

2,2 

 

12 

 

16 

Кіровоградська 

область 

 

17 

 

66 

 

122 

 

1,5 

 

6 

 

12 

Черкаська 

область 

 

22 

 

105 

 

181 

 

2,7 

 

13 

 

22 

 

Органи державної статистики кожні 5 років проводили одноразове 

суцільне обстеження сільських населених пунктів за областями. У рамках 

дослідження по Черкаській області оприлюднені такі показники 

забезпеченості газопостачанням на 1 січня 2001 р.: 95626 квартир сільського 
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населення мають центральне опалення, 22376 квартир користуються 

природним газом. Порівняно з показниками на 1 січня 1996 р. маємо 57882 

сільських житлових будинків, забезпечених центральним опаленням, 36708 

квартир – природним газом [146, арк. 4; 147, арк. 3]. 

Головне управління статистики Кіровоградської області подало такі 

статистичні дані: кількість сільських будинків, забезпечених газом, на 

початку 1996 р. – 174713 квартир, 2001 р. – 155846 квартир, зокрема 

зрідженим газом користуються: на початок 1996 р. –174713 квартир, 2001 р. –

155846 квартир. Кількість квартир, газифікованих мережевим газом: 1996 р. – 

14847, 2001 р. – 20767 [142, арк. 46; 143, арк. 28]. 

Головне управління статистики у Вінницькій області за результатами 

соціально-економічного дослідження сільського населення області 

опублікувало такі дані по газифікації сільських домівок: 1996 р. – 20511 

квартир, 2001 р. – 631127 квартир [171, табл. №16; 173, табл. №14]. 

Наприклад, аналізуючи періодику Кіровоградській області, бачимо, що 

на початку 90-х р. ХХ ст. активно велися роботи з газифікації сіл Дівоче 

Поле та Протопонівка. У Лікарівці газові мережі по селу були вже 

прокладені, актуальним залишалося питання будівництва підвідного 

газопроводу до села. Продовжувалася газифікація сіл колгоспу імені Фрунзе, 

радгоспу «Більшовик», а косівчани вже розпочали будівництво другої черги 

газових мереж. У першій половині 1990-х рр. також стартували підготовчі 

роботи з газифікації колгоспу імені Калініна, бурякорадгоспів «Комінтерн», 

«Шарівський» та інші, зокрема нагромаджували труби. Інша справа 

простежується в таких селах, як Андріївка, Бандурівка, Михайлівка, 

Світлопілля, селищі Нова Прага, що на Кіровоградщині, керівники 

вищезгаданих господарств зволікали з питанням газифікації [262]. 

Нелегкий шлях, аби отримати газ у свої домівки, пройшли мешканці 

села Червоне Вінницької області. Початок газифікації планувався на 1994 р., 

та на перешкоді стало безгрошів’я і бідність, тому у 2004 році, коли життя 

стало поступово налагоджуватися, жителі села знову повернулися до 
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газифікації. Навесні 2005 р. мрія червонівців здійснилася: 550 жителів села 

отримали бажане [490, с. 136]. 

У селі Красносілка Бершадського району 19 січня 1993 р. вперше 

голубий вогник спалахнув у родині газооператорів Доровольських. За два 

місяці 1993 р. підведено природний газ у 22 будинки. До лютого 1994 року 

сітка газопроводу досягла 18 кілометрів (головна магістраль і відводи), 

змонтовано 4 шафи катодного захисту, газ мали вже 40 будинків. З часом 

побут жителів цього села змінився. На кінець 2002 року газифіковано 172 

будинки [447, с. 303–304].  

Роботи з газифікації села Тирлівка Вінницької області розпочато у 

2004 році. Було прокопано траншею, заізольовано й укладено сталеві труби 

майже по всіх вулицях. Кошти на газифікацію села надали бажаючі мати 

«блакитне паливо» у своїх домівках. Полегшив фінансовий тягар для селян 

народний депутат України, уродженець сусіднього села В. С. Бойко, за 

сприяння якого безкоштовно виділено сталеві труби для газифікації [497]. 

Отже, газифікація сіл мала місце в сільських центральних регіонах 

України, але через брак коштів вона затягнулась у часі. Якщо орієнтуватися 

на усні свідчення опитаних селян центральних областей щодо питання 

опалення житлових будинків, то отримаємо такі показники: більшість 

користувалися для опалення дровами та вугіллям, які купували за власні 

кошти, або збирали хмиз і самостійно заготовляли дрова; 16,9 % 

використовували блакитне паливо і 5,4 % грілися та готували їжу 

електроприладами (рис. 2.15). Ці дані в першу чергу свідчить про низький 

відсоток забезпеченості селян комфортними умовами життя і підтверджують 

загальнодержавну статистику. 
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Рис. 2.15. Розподіл відповідей респондентів на питання «Як і чим опалювали 

житло?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

 

Надання комунально-побутових послуг сільському населенню – сфера 

діяльності сільради, сільськогосподарських підприємств, спеціально 

створених організацій і приватних осіб. Забезпечення вугіллям і дровами 

частіше брали на себе сільради або сільськогосподарські підприємства, 

спеціально створені організації частіше забезпечували населення скрапленим 

газом. 

У 1990-ті роки селяни продовжували відчувати дискомфорт через 

невирішеність проблем з централізованого водопостачання, незважаючи на 

те що з 14 березня 1992 р. затверджено програму Кабінетом Міністрів 

України «Програма водопостачання сільських населених пунктів України на 

період 1992–2000 роки», яка передбачала будівництво у 6 тис. селах 

52,3 тис. км. водогінних мереж [331]. Через складні економічні умови 

стовідсотково її завдання не виконано. Централізованим водопостачанням 

було забезпечено лише 1,2 тис. сіл, або 20 % від запланованих, побудовано 

лише 5,5 тис. км. водогонів, або 10,5 % запланованих. Існували труднощі і з 

побудовою в селах каналізації.  
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Усе ж у сільській соціальній інфраструктурі України в 90-ті pp. ХХ ст. 

зростала оснащеність сіл інженерними мережами і, відповідно, підвищувався 

рівень інженерного облаштування житлового фонду. Так, у 1990 р. 

водопровідні мережі мали 4,6 тис. сільських населених пунктів, а в 1998 р. – 

6,6 тис. Хоча навіть при зазначеному зростанні рівень забезпеченості 

сільського житлового фонду централізованим водопостачанням становив 

17 %, каналізацією – лише 12 %. Порівняно з європейськими країнами, це 

були невисокі показники комфортності життєвого середовища [494, с. 242]. 

Якщо розглядати це питання у вужчому розрізі, беручи до уваги 

регіональний аспект, то на 1 січня 1996 р. у селах Черкащини 8,9 % 

(29049 квартир) сільських житлових будинків були забезпечені 

водопостачанням і 6,7 % (21851 квартира) – каналізацією. На 1 січня 2001 р. 

водопостачання мали 14,3 % (47783 квартири), каналізацію – 12,4 % 

(41458 квартир). Станом на 1 січня 1991 р. – 5,4 % і 5,0 % відповідно [416]. 

Кількість сільських населених пунктів Кіровоградської області, що 

мають водопровід: 1996 р. – 271, 2001 р. – 269 (зменшення характеризується 

об’єднанням або ж зникненням населеного пункту з адміністративної карти 

області!). Каналізацію на початок 1996 р. мали 10 населених пунктів, на 1 

січня 2001 р. – 11 [143, табл. № 13]. 

Водопостачання і каналізація в селах Вінницької області 

характеризується такими цифрами: 1996 р. – 4,7 % (21388 квартир) 

забезпечені централізованим водопостачанням і 1,5 % (7080 квартир) – 

каналізацією. Відповідно, у 2001 р. – 6,6 % (30232 квартири) і 4,6 % 

(20936 квартир) [169–170]. 

Складною залишалася ситуація із забезпеченням сільського населення 

України питною водою, включаючи і досліджувану територію. Жителі 

420 сіл користувалися тільки привізною водою, ще в більш ніж 800 селах 

використовували привізну воду поряд з іншими джерелами водопостачання. 

Більшість селян (понад 75 %) вживали воду з місцевих джерел – шахтних і 

мілкотрубних колодязів, копанок тощо. Аналізи цієї води на хімічну і 
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бактеріологічну забрудненість показували, що значна її частина не 

відповідала санітарно-епідеміологічним нормам [383]. 

Щодо електрифікації сільських помешкань, то на кінець 

досліджуваного періоду майже 80 % опитаних не мали проблем з 

електропостачанням, 20,8 % – частково мали збій у роботі електромереж 

(рис. 2.16). Особливістю 90-х рр. ХХ ст. були часті відключення 

електроенергії в селах України, доводилося користуватися каганцем чи 

свічками. Як тимчасовий засіб використовували ліхтарик. 

 

Рис. 2.16. Розподіл відповідей респондентів на питання «Чи були 

електрифіковані будинки?» 

У досліджуваний нами період залишалось актуальним питання 

телефонізації, хоча з часом ситуація і покращилася за рахунок «сотових», а в 

подальшому мобільних телефонів. Телефон був необхідністю, проте така 

проста річ була для селян практично недосяжною.  

Як прописано в Законі України «Про зв’язок», зв’язок є однією з 

найважливіших галузей в Україні і покликаний задовольнити потреби всіх 

споживачів у засобах і послугах поштового та електричного зв’язку. Крім 

того, підприємства й об’єднання зв’язку всіх форм власності повинні були 

здійснювати свою діяльність на принципах рівного доступу всіх споживачів 

до послуг зв’язку. Проте цій фразі суперечить п. 5 ст. 14, де простежується 

ієрархія на першочерговість встановлення телефонів. Спершу органи 
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державної влади, прокуратури, суди, органи внутрішніх справ, служби 

безпеки, далі медичні заклади, пожежні частини, державні дошкільні і 

навчальні заклади, потім пільговики, квартирні телефони та ін. [348]. У селах 

же надання послуг зв’язку здійснювалося за залишковим принципом, тоді як 

для сільського населення це було немаловажливим: відправлення листів, 

телеграм, отримання пенсії, робота радіо, виклик швидкої допомоги, міліції 

чи пожежників тощо. Єдиним позитивним показником у розвитку цієї галузі 

була наявність телефонного апарата в сільській раді, медпункті та поштовому 

відділенні. Це не стосувалося великих сіл, у яких побут прирівнювався до 

міського. 

Відсутність широкої мережі телефонного зв’язку була зумовлена на 

державному рівні, адже органи, що відповідали за телефонізацію, не мали ні 

матеріальної бази, ні робочого персоналу для вирішення цієї проблеми – 

криза охопила всі без винятку галузі. Міністерство зв’язку не мало змоги 

телефонізувати всі аптеки, дошкільні дитячі заклади в містах, що ж тут 

говорити про житлові будинки в селі. 

Необхідність в обміні інформацією все ж існувала, тому поштовий 

зв’язок не втратив свого значення і в роки незалежної України. Пошта 

виконувала регулярну пересилку поштових видань, письмової 

кореспонденції, періодики, телеграм, грошових переказів, бандеролей і 

посилок. Проте не всі населені пукти мали поштове відділення. Там, де 

мешкало менше 200 жителів, цей спосіб зв’язку у зазначений період не 

практикувався (рис. 2.17). Крім того, з 1992 р. значна частина поштових 

відділень перейшли працювати на триденний робочий тиждень у зв’язку зі 

зменшенням обсягу випуску періодичних видань – газет, журналів і 

відсутністю пального для службової машини. 
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Рис. 2.17. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи є в селі 

пошта?» 

Нелегке сьогодення селянина в багатьох випадках вимагало негайного 

втручання, глибокого вивчення питання, позитивного вирішення назрілих 

проблем, ліквідації існуючих недоліків. Цю важливу місію здійснювали на 

місцях виконавчі органи. Регулярно на своїх засіданнях виконкоми сільських 

та селищних рад народних депутатів розглядали найбільш актуальні питання 

соціально-економічного життя підвідомчих територій, прагнучи хоч якось 

вплинути на результативне вирішення багатьох невідкладних питань. 

Наприклад, у квітні 1992 року виконком Лікарівської сільської ради на 

Кіровоградщині обговорив на своєму засіданні питання поліпшення 

поштового обслуговування та забезпечення населення радіо і телефонним 

зв’язком. Зазначалося, що план з надання послуг населенню 

перевиконується. Але є багато нарікань від місцевих жителів на несвоєчасну 

доставку кореспонденції. Часто бувають перебої з доставкою кореспонденції 

в село Новоолексіївку. Незадовільно працюють радіоточки і телефони. У селі 

Запоріжжя взагалі не працює ні телефон, ні радіоточка. Монтери в цих селах 

бувають дуже рідко і не завжди вчасно усувають пошкодження [258]. 

Ще на початку 90-х років ХХ ст. в центральних областях України 

практично не було жодного населеного пункту без побутової служби. В 

обов’язки працівників сфери побуту входило вирішення численних 
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житейських проблем населення: від пришивання ґудзика до будівництва 

житла. Основним завданням сфери побутових послуг було полегшення 

повсякденної роботи населення шляхом виконання буденних завдань 

підприємствами й організаціями сфери послуг. За видами послуг вони 

поділялися на: ремонт і пошиття взуття; ремонт і пошиття швейних, 

хутрових, шкіряних виробів, головних уборів та виробів текстильної 

галантереї; ремонт, пошиття і в’язання трикотажних виробів; ремонт і 

виготовлення меблів; ремонт і технічне обслуговування радіоелектронної 

апаратури, побутових машин і приладів, ремонт і виготовлення 

металовиробів; ремонт і будівництво житла (квартир) та інших будівель; 

ремонт і технічне обслуговування індивідуальних транспортних засобів; 

транспортні послуги населенню; хімічна чистка і фарбування одягу; послуги 

пралень; послуги фотоательє, фото- і кінолабораторій; послуги лазень і 

душів; послуги перукарень; прокат товарів широкого вжитку; прокат і запис 

аудіо- та відеокасет; обрядові послуги; готельне обслуговування; послуги з 

обміну житлової площі; додаткові послуги (обслуговування населення, яке 

перебуває на відпочинку та лікуванні без путівок, інвентаризація будівель та 

інші види послуг). 

Але економічне становище та зниження платоспроможності сільського 

населення зумовили негативні тенденції у сфері побутового обслуговування. 

Після проголошення ринкових відносин в Україні служба побуту першою 

була спрямована у «прогресивне» русло. Відповідно до Указу Президента 

України від 18 квітня 1992 р. «Про комерціалізацію діяльності підприємств і 

організацію сфери послуг», держава відпустила всі важелі управління 

галуззю, ліквідувала міністерство і всі управлінські підрозділи на нижчих 

рівнях. Згідно з Указом, всі існуючі державні об’єднання, комбінати, інші 

аналоги підприємства й організації сфери послуг були зачинені, натомість у 

встановленому порядку на базі структурних підрозділів підприємств мали 

бути створені цілком самостійні діючі підприємства. До уваги не брався той 
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факт, що за відсутності постійного споживача та стабільних доходів 

комерційне підприємство без будь-чиєї згоди самоліквідується [326]. 

Під тиском нововведень у сільській місцевості Вінницької, 

Кіровоградської, Черкаської областей перестали функціонувати більшість 

будинків побуту й ательє. Значну частину їх комерціалізували, віддали в 

оренду, розпродали за безцінь, розкрали. Наприклад, у Хмільницькому 

районі, що на Вінниччині, із 78-ми підрозділів служб побуту на середину 

90-х років ХХ ст. ледь функціонували 13, повсюдно різко скоротили види 

послуг. Лише добра згадка сільських мешканців залишилася про виїзне 

обслуговування [202]. 

За будь-якою дрібничкою селянину доводиться їхати в місто: каблук до 

черевика прибити, підстригтися, сфотографуватися тощо. Система 

побутового обслуговування на селі практично розвалилася, а «побутові 

точки» позахоплювали комерсанти і зробили з них прибуткові місця – 

крамниці та бари. 

Незважаючи на те що побутове обслуговування було важливою 

складовою економіки України та джерелом наповнення державного 

бюджету, за роки незалежності обсяг реалізації побутових послуг скоротився 

у 12 разів, а мережа служби побуту – у 2,5 рази. Знизився технічний рівень 

підприємств та якість послуг, відсутні умови для одержання необхідних 

побутових послуг, особливо в селах, де на 2600 жителів (5 поселень) 

припадає один об’єкт побутового обслуговування. А в малочисельній 

сільській місцевості організована служба побуту практично була відсутньою. 

За обставин, що склалися, у 2002 році Кабінет Міністрів України затверджує 

розпорядження «Про Концепцію розвитку побутового обслуговування 

населення», яка на основі оцінки стану побутового обслуговування 

виокремлює основні його завдання та пропонує напрями покращення 

розвитку побутового обслуговування, серед яких: організаційні заходи щодо 

вдосконалення та впорядкування сфери побутового обслуговування; 

фінансово-економічні заходи, спрямовані на залучення інвестицій і надання 
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кредитів; науково-технічне та інформаційне забезпечення з акцентом на 

досвід побутового обслуговування в інших країнах світу; створення 

нормативно-правової бази для забезпечення ефективного функціонування 

сфери побутового обслуговування, захисту прав споживачів, оновлення 

чинних стандартів, розроблення і перегляд технічних умов на продукцію та 

послуги, що надаються суб’єктами господарської діяльності; удосконалення 

кадрової політики. Але запропонована Концепція мала бути реалізована за 

рахунок недержавних коштів, що унеможливлювало її виконання [341]. 

Певних змін з 1991 р. по 2005 р. зазнала така галузь соціальної 

інфраструктури, як транспорт, що задовольняє потреби населення та 

суспільного виробництва в перевезеннях і був невід’ємною складовою 

буденного життя сільського населення. 

Повсякденне життя сільського та міського населення України йшло 

паралельно з потребами використовувати транспортні засоби в особистому 

вжитку, для поліпшенні соціально-культурного обслуговування. До цієї 

галузі належать трамвай, тролейбус, автобус, легковий транспорт та ін. 

Якісне транспортне обслуговування – це не тільки умова 

конституційних прав людини на пересування, на задоволення потреб щодо 

необхідності одержання медичної допомоги в районному чи обласному 

центрі, придбання ліків у аптеках, відвідування закладів соціального захисту, 

а й важливий аспект розвитку внутрішнього обміну товарів і послуг, а також 

нової регіональної політики. Унаслідок фізичного зносу матеріальної бази 

автотранспортних підприємств, що обслуговують сільські населені пункти, а 

також реформування сільськогосподарських, розвиток транспортної сфери 

гальмувався. 

Проблеми розвитку пасажирського транспорту на селі виникали вже в 

перші роки незалежності у зв’язку зі значним відставанням рівня 

транспортного обслуговування населення порівняно з потребами, рухомий 

склад пасажирського транспорту фізично і морально застарів, уповільнився 

процес його оновлення, розподіл обсягів перевезень за видами транспорту 
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був не раціональний, стан дорожньо-транспортних магістралей не відповідав 

тодішнім вимогам і потребам. 

Згідно з результатами анкетування, власний транспорт у сім’ї селянина 

вважався розкішшю, і автомобіль у господарстві мала лише незначна частина 

жителів. Щоб виїхати за межі села, користувалися переважно послугами 

автобуса, що ходив регулярно, ще 40,0 % автобусом користувалися лише в 

базарні дні. Залізничний транспорт був менш поширеним у центральному 

регіоні України, для пересування на невеликі відстані у своєму господарстві 

селяни мали велосипед чи мотоцикл (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. Розподіл відповідей респондентів на питання «Який транспорт був 

у селі?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 
 

Негативні зміни у сфері транспортного обслуговування чітко 

простежується на Кіровоградщині. За період з 1991 р. по 2002 р. в 1,7 рази до 

399 одиниць збільшилася кількість сільських поселень, у яких відсутня 

зупинка громадського транспорту. Крім того, обмеженість у користуванні 

приміським транспортом зумовлена високою вартістю транспортних послуг 

та зростанням інтервалу руху. 

Одним із засобом транспортного обслуговування сільського населення 

було приміське автобусне сполучення. У 90-х роках ХХ ст. кількість рейсів і 
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маршрутів суттєво скоротилася, що негативно позначилося на перевезенні 

пасажирів. Якщо у 1990-му році на приміських автобусних маршрутах 

України було перевезено 2626 млн. пасажирів, то у 2001 році – 660 млн. осіб, 

або в 4 рази менше. 

Жителька села Гранів Гайсинського району Вінницької області 

Т. В. Ткачук розповіла: «Щоб дістатись літаком з Тюмені у Київ, достатньо 

було кілька годин. Так само швидко автобус доставив мене зі столиці до 

Вінниці. А от решта, кілька десятків кілометрів, стали своєрідною «смугою 

випробувань». Рейси переносились, автобуси не виходили на лінію, не було 

вільних місць … » [381]. 

На Черкащині на 1991 рік автобусні перевезення сільського населення 

здійснювали двадцять автопідприємств на 324 маршрутах загальною 

протяжністю 10,6 тисяч кілометрів. Щоденно автобусним сполученням 

охоплено 792 населені пункти. Не мали його одне село і чотири хутори в 

Корсунь-Шевченківському районі, шість сіл у Золотоніському, п’ять – у 

Монастирищенському, три – у Драбівському, два – у Канівському, одне – у 

Шполянському, два села і чотири хутори – у Смілянському, вісім хуторів – у 

Городищенському районах [217]. Чимало сільських жителів змушені були по 

кілька кілометрів діставатися до зупинки автобуса, що проходив повз. 

Особливе напруження на автобусних маршрутах виникало в передвихідні, 

вихідні і святкові дні. 

Для другої половини досліджуваного періоду характерним було 

збільшення кількості індивідуального транспорту, яким пасажирам дістатися 

в пункти призначення зручніше, та зменшення попиту на автобусні 

перевезення. 

Паралельно з автобусним обслуговуванням, яким користувалися 

селяни, був залізничний транспорт. Він забезпечував виробничі й 

невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а 

також населення в усіх видах перевезень. Перевагами цього виду транспорту 
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була велика розгалуженість і низькі тарифи. Пропускна спроможність 

залізничної мережі значно перевищує поточні обсяги руху. 

Ситуація на залізничному транспорті приміського сполучення в 

досліджуваний період бажала бути кращою, адже від’їзд пасажирів 

скоротився більше, ніж на третину. Державний комітет статистики України 

фіксує такі цифри відправлень (перевезень) пасажирів залізничним 

транспортом: 1990 р. – 669 млн., 1995 р. – 577 млн., 2000 р. – 499 млн. [519]. 

Однією з причин, що сприяло таким показникам, став занепад мережі 

залізничних зупинок. Наприклад, у межах Вінницької, Кіровоградської та 

Черкаської областей залізничними зупинками були оснащені менше 14 % 

сільських територій (рис. 2.18). 

Життя на селі ускладнюється відсутністю в багатьох селах доріг із 

твердим покриттям, незадовільним рівнем транспортного зв’язку між 

населеними пунктами, низьким благоустроєм вулиць, що мали дороги з 

твердим покриттям, станом на початок 2003 р. становили: на Вінниччині – 

90,0 %, на Кіровоградщині – 93,9 % та на Черкащині – 73,6 % [173, 

табл. №14; 145, арк. 31; 373, с. 152]. Майже 50 % сільських вулиць не були 

заасфальтованими і не мали освітлення. 

В Україні понад 10 тис. сільських населених пунктів не мали зупинок 

громадського транспорту, 4,2 тис. сіл знаходилися від зупинок на відстані 

понад 3 кілометри. Більшість сільських доріг перебувала в занедбаному 

стані, потребувала ремонту й облаштування. 

Складністю кінця ХХ століття було те, що з людських помислів не 

сходили економічні питання. Та проблем не меншало, а збільшувалося. 

Проте ремонт та асфальтування все ж проводили, хоч не в такому обсязі, як 

цього вимагали обставини. 

Початок 1990-х рр. пройшов у постійних клопотах про дороги 

Кіровоградського краю. З ініціативи районних шляхових дільниць 

побудовано дорогу від Нової Праги до Шарівки довжиною 12 кілометрів, 

капітально відремонтовано дороги від річки Бешка до селища Димитрове – 
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2,5 кілометра, від села Пролетарське до повороту на село Долинське – 

4 кілометри. Зроблено середній ремонт поверхні доріг Полтавської траси 

довжиною 15 кілометрів, від села Звенигородка в бік селища Петрове і від 

Нової Праги у бік Кіровограда – 5 кілометрів [296]. 

Зробити можна було би більше, але давалася взнаки нестача власного 

транспорту і багатьох механічних засобів. «Облавтошляхбуд» майже не 

допомагав автотранспортом, тракторами, екскаваторами, грейдерами. 

Від рівня розвитку та облаштування автомобільних доріг у сільській 

місцевості значною мірою залежать соціальні умови життя сільських людей. 

В умовах кризи нове будівництво доріг на селі практично припинилося, а 

діючі не ремонтують, і вони виходять з ладу. 

Неоднозначність в оцінках забезпеченості сіл надійним транспортним 

сполученням повною мірою пов’язана з поділом автомобільних шляхів на 

шляхи загального користування і внутрішньогосподарські та, відповідно, 

суттєвою різницею в організації їх будівництва й експлуатації. Організаційні 

та правові основи фінансування будівництва, реконструкції, ремонту й 

утримання автомобільних шляхів загального користування визначені 

Законом від 18 вересня 1991 року «Про джерела фінансування шляхового 

господарства в Україні», а внутрішньогосподарських – фактично не 

регулювалися [338]. 

Шляхи загального користування були під опікою Українського 

державного концерну з будівництва, ремонту та утримання автомобільних 

шляхів. Як видно з назви концерну, його підрозділи займалися не тільки 

будівництвом, а також експлуатацією всіх шляхів загального користування, 

несучи відповідальність за розвиток і технічний стан їх мереж. Необхідні для 

цього кошти акумулювалися на районному, обласному і державному рівнях 

та використовувалися для фінансування розвитку автомобільних шляхів 

відповідно до місцевого, обласного та державного значення. 

Для шляхів державного значення джерелами фінансування були 

асигнації з державного бюджету і два обов’язкових неоподаткованих 
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платежі: відрахування від доходів з експлуатації автомобільного транспорту 

та збір за проїзд автомобільними шляхами транспортних засобів інших 

держав. Бюджетним джерелом фінансування обласних і місцевих шляхів 

були асигнування з місцевих бюджетів, а позабюджетним – обов’язкові 

відрахування коштів підприємствами і господарськими організаціями на 

шляхові роботи та збір від продажу паливно-мастильних матеріалів. У 

формуванні цих позабюджетних джерел беруть участь суб’єкти 

господарювання в сільській місцевості, включаючи сільськогосподарські 

підприємства, фермерські господарства тощо [414, с. 3]. 

До внутрішньогосподарських належать шляхи, що з’єднують 

центральні садиби господарств із виробничими об’єктами – бригадами, 

фермами, токами, садибами, тракторними станами тощо, а також полями 

сівозмін. Оскільки багато цих об’єктів розташовані в поселеннях, що не є 

центральними садибами господарств, шляхи до згаданих поселень також 

вважаються внутрішньогосподарськими. Звідси випливає, що будівництво й 

утримання таких шляхів є внутрішньою справою сільськогосподарських 

підприємств. 

На перший погляд, це нібито й логічно, бо сільськогосподарські, як і 

будь-які інші підприємства, повинні дбати про стан і розвиток своєї 

транспортної мережі. Однак не можна прирівнювати сільські дороги, якими 

користуються всі, кому потрібно, до транспортних артерій промислових 

підприємств, розташованих за огорожею і прохідною, через яку дозволяється 

проїзд лише за наявності перепустки. 

Усвідомлюючи важливе значення шляхового будівництва у вирішенні 

виробничих і соціальних завдань, сільськогосподарські підприємства 

підтримували досить високі його обсяги в умовах економічної кризи. 

За 1990–2000 роки протяжність автомобільних доріг загального 

користування збільшилася на 1,7 тис. км і становила 169,5 тис. км [519, с. 57]. 

За даними статистичного обліку Державного комітету статистики 

України, на початку 1995 р. 1127 сіл, тобто всього 4,3 % від загальної 
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кількості, не мали під’їзних шляхів із твердим покриттям. У 1990 р. їх 

нараховувалося 2,4 тис., отже, темпи зменшення числа «бездоріжніх» сіл 

були досить високими. Правда, поняття забезпеченості населення надійними 

шляхами місцеві органи самоврядування і державні чиновники по-різному 

трактували, звітуючи про стан шляхової мережі. Це видно, зокрема, з того, 

що в матеріалах соціального обстеження сільських поселень нараховується 

аж 5,8 тис. сіл, які не мають доріг з твердим покриттям. Таку різницю в даних 

статистичної звітності та суспільного обстеження можна пояснити тим, що 

працівники сільських рад, які заповнювали матеріали обстеження, не 

вважали достатньою забезпеченість багатьох поселень шляхами та 

наголошували на наявності в селах під’їзду з примітивним твердим 

покриттям.  

Рівень забезпеченості автомобільними дорогами із твердим покриттям 

зріс із 93,7 % у 1991 році до 96,7 % у 2000-му. За цей період протяжність 

ґрунтових доріг зменшилася з 10,6 тис. до 5,7 тис. км. Проте ця мережа доріг 

не забезпечувала нормального сполучення, не завжди сприяла задоволенню 

потреб сільського населення [414, с. 246]. 

Відсутність у багатьох селах мережі доріг із твердим покриттям, 

транспортного зв’язку, низький благоустрій негативно позначаються на 

умовах життя сільського населення. За статистичними даними, в Україні у 

2000 р. понад 8 тис. сільських населених пунктів (28,5 %) з чисельністю 

2,9 млн. осіб не мали доріг із твердим покриттям, з них 753 села – з 

чисельністю 542,9 тис. осіб знаходилися від дороги із твердим покриттям на 

відстані понад 10 км. Більше третини сільських населених пунктів з 

кількістю жителів 2,3 млн. осіб не мали зупинок громадського транспорту, з 

них 534 села з кількістю жителів 112,2 тис. осіб знаходилися від найближчої 

зупинки на відстані понад 10 км. [519, с. 58]. 

За даними Черкаського обласного управління статистики, відстань у 

деяких населених пунктах мережі доріг із твердим покриттям, транспортного 

зв’язку, низький благоустрій вулиць значно ускладнювали умови життя на 
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селі. За результатами обстежень, проведених у 1996 році, 71 село (9 %) не 

мало дороги із твердим покриттям, у 146 селах (18 %) – відсутня зупинка 

громадського транспорту, з них 19 і 44 села відповідно знаходилися на 

відстані понад 5 км від найближчої дороги з твердим покриттям. У 2001 р. 

показник вулиць із твердим покриттям зменшився і становив 54 села (6,5 %), 

з них 92,6 % – малі села до 200 жителів. Більше п’ятої частини населених 

пунктів (162 села) не мали зупинки громадського транспорту, а 3 села (з 

населенням 255 жителів) знаходилися на відстані більше 10 км до зупинки 

громадського транспорту [403, с. 21]. 

У Кіровоградській області на кінець 2000 року з 1024 населених 

пунктів 345 знаходилися на відстані від дороги з твердим покриттям у межах 

3–10 км. Наприклад, у Бобринецькому районі мешканці 12 сіл добиралися до 

дороги з твердим покриттям більше 10 км, а це 2237 жителів. Інша ситуація 

склалась у Гайворонському районі Кіровоградщини, де за всіма показниками 

зазначена помітка, що менше 1 % населених пунктів не мають доріг із 

твердим покриттям [145, табл. №7–8]. 

Незважаючи на економічну нестабільність у країні, інтенсивне шляхове 

будівництво все ж велося в Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, 

Одеській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. 

Отже, різні державні установи наводять різні цифри благоустрою 

транспортної сфери в Україні та в центральних її областях з 1991 р. по 

2005 р., але загальна картина складається скрізь однакова. Відсутність 

під’їздів із твердим покриттям до значної кількості населених пунктів, а 

також наявність великої кількості доріг з перехідним типом покриття 

обмежує, особливо в осінньо-весняний період, доступність жителів цих 

населених пунктів до об’єктів соціальної інфраструктури, чим спричиняє їх 

транспортну дискримінацію. Транспортна дискримінація полягає в 

недоотриманні життєво-необхідних послуг унаслідок просторової 

недоступності. Останнє обмежувало реалізацію конституційних прав 
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громадян на освіту та медичну допомогу, призводило до нерівності в 

забезпеченні громадян державними соціальними гарантіями. 

Загальну картину соціально-побутових умов сільського населення 

центрального регіону України доповнюють спогади очевидців: «…З 

листопада 1994 р. у селі стали періодично вимикати електрику – економія 

електроенергії. Здебільшого це робили у вечірній час з 18.00 год., іноді вдень. 

Це викликало невдоволення місцевих жителів. До каганця не було газу, 

свічок теж не дістати. Наприкінці грудня і телепередачі стали транслювати 

лише з 19.00 год. Радіо в багатьох хатах мовчало, бо, проводячи природний 

газ, водопровід та опалення, в багатьох місцях перерізали радіопровід. 

Середина 90-х рр. ХХ ст. характеризувалася сплеском злочинності. У 

самотніх пристарілих людей крали з сараїв і прямо з грядки городину. 

Потерпілі приходили зі скаргами до голови сільської ради і дільничного 

інспектора міліції, та рідко ті злочини вдавалося розкрити. У селі процвітало 

пияцтво, крадіжки. Розпадалися сім’ї. Чимало молоді змушені були везти 

сільськогосподарські продукти у Москву, Білорусь, щоб за отримані кошти 

купити щось собі і дітям. Важко доводилось і землеробам: не вистачало 

паливно-мастильних матеріалів, техніка стара, зношена, грошей на 

запчастини не було, заробітна плата затримувалася…» – розповідь жителя 

села Синюхи на Кіровоградщині В. В. Коробка, записані автором дисертації 

під час збору усних свідчень у рамках досліджуваної теми [380]. 

Не менш яскравими є спогади домогосподарки с. Гереженівки 

Уманського району Черкаської області Н. М. Добридень: «Таке щось діялось, 

що ніяк не вкладається в здоровий глузд. Було, що моїх односельців прямо-

таки вмовляли купити легкову машину, а тут черга навіть не рухалась. Ще 

недавно в магазинах всякого добра водилось вволю – і взуття, й одягу, і 

побутових речей, а тоді лиш одні порожні полиці світились. Приміром, ми з 

чоловіком голову ламали, де придбати синові костюм на випускний вечір у 

школі – подія все ж таки. Поїхали в Умань – пустка. Ні з чим повернулися і з 

Черкас. 
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У хаті водився і хліб, і до хліба. Бо ми з чоловіком не ледачі. Та не 

хлібом єдиним живе людина. В господі потрібні ковдри і подушки, 

простирадла і рушники, меблі і килимки, телевізор і холодильник, газова 

плита і м’ясорубка, посуд і городній інвентар… Щоб усе це та безліч іншого 

купити за тими цінами і при тій платі, то думали й життя не вистачить. Тоді, 

щоб заощадити якусь копійку для майбутньої обнови, доводилось 

обмежувати себе у продуктах. Зрештою, той, хто має здорові руки та ще 

роботящий, то якось переб’ється, а як бути хворим, немічним старим. Як їм 

жити? Весь світ мчить повз нас у потужних експресах, а ми стоїмо, 

похнюпивши голову, на узбіччі…» [376]. 

Про критичний стан українського села згадано в газеті «Сільський 

вісник» за 12 вересня 1992 р.: «…Для тих сіл, що були віддаленими від 

центральної садиби місцевого колгоспу, час зупинився. Вони належали до 

розряду так званих «неперспективних» сіл, а значить поступово вимирали. 

У дворах проживають пенсіонери, молодь, яка б і сьогодні, і завтра 

змогла замінити в роботі батьків, практично не має. Магазин працює три рази 

на тиждень, по дві години в день. Школа у сусідньому селі, діти добираються 

автобусом, а коли того немає, ідуть пішки. Фельдшера чи медсестри у селі 

теж немає. Кілька телефонів, та й ті більше мовчать, аніж працюють. 

Місцеві жителі збираються на вулиці, поговорять та й розходяться, в 

селі навіть приміщення такого, щоб усім разом зібратись, можна й не знайти. 

Хлібну машину, бувало, цілий день чекають, доки діждуться, прямо з неї й 

хліб купують. В таких селах будувати будинки ніхто й не думав. Через 

відсутність житла ніхто туди не прибуває» [274]. 

Отже, протягом 1991–2005 рр. позитивні зміни в соціально-побутовій 

сфері села відбувалися дуже повільно, багато благ цивілізації українське село 

так і не отримало, проблема доступності товарів повсякденного вжитку, 

тяжка праця у приватному секторі ускладнювали  побут сільських жителів. 

Серед причин були: трансформації на шляху до ринкової економіки, складна 

політична ситуація в новоствореній Україні, економічна криза 90-х рр. 
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ХХ ст., яка швидкими темпами охопила всю Україну, та непристосованість 

соціуму до нових умов життя. 

Попри позитивні зміни, пов’язані з електрифікацією, газифікацією, 

поширенням побутових приладів, у селах тривалий час зберігалися проблеми 

з опаленням житла, водопостачання, відсутністю доступного транспорту та 

якісних доріг тощо. У досліджуваний період ускладнилася ситуація із 

зайнятістю сільського населення, зменшилися доходи селян, відбулися 

негативні процеси в житловому питанні на селі. 

 

2.3. Медичне обслуговування жителів села та демографічні зміни 

характерні періоду незалежності України 

 

Окремим питанням у сільській місцевості України на кінець ХХ – 

початок ХХІ ст. є медицина. Розв’язанню складного завдання охорони 

здоров’я населення в Україні приділяється велика увага, воно стоїть серед 

пріоритетів соціально-економічного розвитку. Серед найважливіших 

напрямків державної політики незалежної України від початку 1990-х рр. 

було реформування системи охорони здоров’я. Ситуація потребувала 

постійного вдосконалення, адже фінансування системи охорони здоров’я з 

державного бюджету відбувається за залишковим принципом. Витрати йшли, 

як правило, на оплату праці медиків, частково на медичні препарати та 

інструменти. Медицина ж на селі залишалася без оновлень, і про 

забезпечення кваліфікованими кадрами не йшлося. 

Українська незалежна держава потребувала створення власної 

раціональної структури медичних закладів і установ загальнодержавного й 

місцевого рівня. Постало завдання значного підвищення ефективності 

організації медичного забезпечення, поліпшення якості медичного 

обслуговування, його наближення до найкращих міжнародних стандартів. 

Поліпшення системи охорони здоров’я стало надзвичайно важливою 
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справою для країни, яка прийняла головний удар Чорнобильської 

катастрофи. 

Стратегічними цілями державної політики в Україні було збереження і 

зміцнення здоров’я населення, поліпшення медично-демографічної ситуації, 

подовження тривалості життя та ін. В основу роботи системи охорони 

здоров’я покладено забезпечення конституційних прав громадян на 

отримання доступної та якісної медичної допомоги відповідно до 

Конституції України 1996 р., базою якої стали Основи законодавства про 

охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. [328]. Відповідно до статті 4 

Закону, принципами цієї галузі стали: визнання охорони здоров’я 

пріоритетним напрямком діяльності суспільства і держави, одним із головних 

чинників виживання та розвитку народу України; дотримання прав і свобод 

людини у сфері охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними 

державних гарантій; гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету 

загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або 

індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист 

найбільш вразливих верств населення; рівноправність громадян, 

демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг у 

сфері охорони здоров’я; відповідність завданням і рівню соціально-

економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, 

матеріально-технічна і фінансова забезпеченість; орієнтація на сучасні 

стандарти здоров’я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і 

досягнень зі світовим досвідом у сфері охорони здоров’я; запобігально-

профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний і медичний 

підхід до охорони здоров’я; багатоукладність економіки охорони здоров’я і 

багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій із 

демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції; 

децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів і 

самостійності працівників охорони здоров’я на правовій і договірній основі. 
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У 1992 р. українська влада розпочала діяти в напрямку покращення 

демографічної ситуації в селах. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної 

ситуації на селі» зобов’язала місцеві державні адміністрації та виконкоми 

місцевих рад народних депутатів розробити програми з відродження 

трудонедостатніх сільських населених пунктів та їх благоустрою [368]. Аби 

зацікавити людей переїхати з міста в село, гарантували забезпечення їх 

роботою та виплатою одноразової грошової допомоги. Йшлося і про 

державний пільговий кредит для індивідуальних сільських забудов, проте 

паралельно Міністерство економіки і Міністерство фінансів щорічно 

визначали ліміт пільгових кредитів, тому отримати його для зайнятого в 

буденних справах сільському жителю практично було неможливо. У 

постанові також зазначено рекомендації для колективних 

сільськогосподарських підприємств, радгоспів, міжгосподарських та інших 

сільськогосподарських підприємств щодо способів заохочення людей 

переселятися в село, але фінансові витрати організації мали вирішувати в 

рамках власного бюджету. Тому постанова не стала продуктивною і не 

вирішувала проблем скорочення сільського населення. 

Офіційно після проголошення незалежності України державна політика 

у сфері охорони здоров’я потребувала здійснення комплексу державних і 

галузевих заходів і передбачала поетапне збільшення державних асигнувань 

у сферу охорони здоров’я, їх ефективне використання; забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, переорієнтацією 

охорони здоров’я на суттєве посилення заходів із запобігання захворювань, 

зниження ризиків для здоров’я людини, пов’язаних із забрудненням і 

шкідливим впливом чинників довкілля; вирішення проблем гігієни та 

безпеки праці, профілактики виробничого травматизму та професійних 

захворювань; створення умов для формування та стимулювання здорового 

способу життя, вдосконалення гігієнічного виховання і навчання, особливо 

дітей та молоді; посилення боротьби зі шкідливими звичками; розвиток 
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фізичної культури і спорту; забезпечення раціонального збалансованого 

харчування населення; здійснення активної демографічної політики, 

спрямованої на стимулювання і зниження смертності, збереження та 

зміцнення репродуктивного здоров’я населення, а також соціальної політики 

підтримки молоді та захисту інвалідів і людей літнього віку; удосконалення 

системи соціального та правового захисту медико-фармацевтичних 

працівників залежно від рівня їхньої кваліфікації, обсягів, якості, складності, 

ефективності та умов виконуваної роботи; інтенсивний розвиток медичної та 

фармацевтичної промисловості, зокрема приладобудування, виробництва 

лікарських засобів і виробів медичного призначення, здешевлення їхньої 

вартості [519, с. 6].  

На жаль, на практиці майже всі вищеперераховані позиції були 

реалізовані частково, оскільки період реформувань збігся в часі з 

економічною кризою та економічною нестабільністю. Медицина виявилася 

не готовою до зміни усталених порядків і, відповідно, безпомічною перед 

проблемами, тому складно сприймала нововведення з боку держави. 

За 1991–2004 рр. в селах Кіровоградської області на чверть зросла 

кількість сільських поселень, які не мали жодних лікарняних закладів, 

причому у 91 % (374 од.) з них не здійснювалося і виїзне медичне 

обслуговування, майже вдвічі зменшилася кількість лікарень; фельдшерсько-

акушерських пунктів – на 8,3 %, погіршується стан будівель, у яких вони 

функціонували. У Вінницькій області з 1990 р. по 2000 р. забезпеченість 

населених пунктів дільничними лікарнями зменшилася з 8,1 % до 3,3 %. За 

цей самий період у Черкаській області – з 10,0 % до 7,7 % [147–148; 172–173; 

379]. 

Дещо краща ситуація склалася з фельдшерсько-акушерськими 

пунктами: Вінницька область: 1990 р. – 64,4 %, 1995 р. – 66,5 %, 2000 р. – 

65,9 %; Кіровоградська – 57,5 %, 57,9 %, 55,6 %; Черкаська – 70,5 %, 71,7 %, 

69,5 % [147–148; 172–173; 379]. Проведене нами дослідження рівня життя 

сільського населення центральних областей України (Вінницької, 
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Кіровоградської, Черкаської) показало, що зі 130 сільських жителів з різних 

районів лише 55 % мали в селі лікарню чи фельдшерсько-акушерський 

пункт, решта змушені були звертатися за медичною допомогою в районний 

центр чи в сусіднє село (рис. 2.19). 

 

 

Рис. 2.19. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які медичні 

установи знаходилися найближче до Вашого села?» 

Уже в середині 90-х рр. Вінницька обласна рада депутатів озвучила 

стурбованість поглибленням кризової ситуації, що виникла в закладах 

охорони здоров’я через обмежене фінансування з державного бюджету. 

Обсяги фінансування ставлять під загрозу роботу державних, медичних 

закладів у повному обсязі: зростає кредиторська заборгованість 

постачальникам (на 1 травня 1996 р – 19 % бюджету), виплата заробітної 

плати медикам затримується на три місяці, зовсім не фінансуються видатки 

для поліпшення бази лікувально-профілактичних установ, оснащення їх 

необхідним інвентарем та обладнанням. Фактичні витрати на одного 

стаціонарного хворого на харчування зменшилися від природних норм у 

3,5 рази. За таких умов лікування не давало необхідного ефекту [266, с. 3]. 

Поширюється наркоманія, алкоголізм і психічні розлади. 

Спостерігається значне підвищення рівня інвалідності сільських жителів, 

головною причиною якої були наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. 

Знижувався рівень народжуваності, зростала загальна смертність. 
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Поширювалася смертність від захворювань органів кровообігу, дихання, від 

нещасних випадків, травм, отруєнь. Ріст інфекційної патології, зокрема 

дифтерії, туберкульозу, сифілісу, сальмонельозу, інфекційного гепатиту, 

потребував складної роботи медичних закладів, органів виконавчої влади, а 

також відповідних фінансових затрат. 

За статистикою, протягом 1995–2000 рр. на 17,2 % збільшилася 

кількість хворих на інфекційні та паразитарні захворювання, на 22,3 % – 

хвороби ендокринної та імунної систем, на 24,2 % – уроджені патології, у 

1,5 рази – крові і кровотворних органів. 

Серед проблем охорони здоров’я особливе місце посідала профілактика 

серцево-судинних захворювань. Це проблема стала номер один для тодішньої 

медицини. У Вінницькій області на 1998 р. склалася така ситуація, коли 

діагностика гострих форм ішемічної хвороби, особливо в сільській 

місцевості, була фактично відсутня. У Тростянецькому та Хмільницькому 

районах діагностики гострих та підгострих форм ішемічної хвороби серця 

взагалі не було, а в Ямпільському і Томашівському районах її реєстрували 

тільки посмертно [252, с. 3]. 

Свої особливості захворюваності мала кожна група сільських жителів 

залежно від професійної діяльності. Проблеми зі шлунково-кишковим 

трактом, серцево-судинною та нервовою системами були в тих, хто мав 

справу з пестицидами, міндобривами та хімікатами. У доярок, працівників 

ферм були поширені хвороби опорно-рухового апарату. Трактористи, 

комбайнери, механізатори страждали на гіпертонію, ішемічну хворобу серця 

та хвороби легень [80, с. 9]. 

Бюджетні проблеми не вирішились і на початку ХХІ ст. Незважаючи на 

державні повноваження управління у сфері формування політики охорони 

здоров’я в регіонах, окремі районні та сільські органи влади й місцевого 

самоврядування свідомо йшли на скорочення закладів охорони здоров’я і 

медичного персоналу сільської мережі, порушуючи при цьому права людини. 

За таких умов обслуговування жителів села практично стало на шлях загрози 
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виконання державного завдання щодо сімейної медицини. Ліквідувати чи 

реорганізувати лікарську амбулаторію чи дільничну лікарню тільки через те, 

що сільська рада не може наповнити бюджет і забезпечити їх утримання, – це 

найкоротший шлях до підвищення рівня захворюваності та смертності. 

Наприклад, за показниками Кіровоградського оргметодвідділу обласної 

лікарні, в мережі лікувально-профілактичних закладів області протягом 

1995 р. відбулися такі зміни: 14 дільничних лікарень реорганізовано в 

сільські лікарські амбулаторії, одна сільська лікарська амбулаторія закрита. 

Як наслідок, жителі не мали змоги отримувати якісну медичну допомогу за 

місцем проживання внаслідок відсутності медичної установи, що пояснює 

значне скорочення чисельності медпрацівників у сільській місцевості. Так, на 

кінець 1995 р. дві дільничні лікарні (Якимівська Маловисківського району і 

Братолюбівська Долинського району) та шість сільських лікарських 

амбулаторій (Володимирівська Кіровоградського району, Інгулокам’янська 

Новгородківського району, Калниболотська, Покотилівська, Тернівська 

Новоархангельського району, Зеленська Петрівського району) не мали 

жодної зайнятої лікарської посади, крім стоматолога. У 2005 р. – 14 сільських 

лікарських амбулаторій не мали жодної зайнятої посади лікаря [78, с. 6]. 

Можливість отримувати послуги закладів охорони здоров’я визначила і 

суб’єктивну оцінку погіршення рівня життя. В умовах згортання мережі 

закладів охорони здоров’я, скорочення чисельності медичних працівників, 

високої вартості послуг порівняно з доходами проблематичним стало не 

тільки зміцнення здоров’я селян, збільшення середньої тривалості їхнього 

життя, забезпечення високої працездатності, а й навіть його підтримання та 

недопущення погіршення. 

Матеріально-технічна база охорони здоров’я медичним устаткуванням, 

інструментами, інвентарем, медикаментами першої необхідності залишалася 

низькою навіть в обласних центрах, тоді як про село годі було й мріяти. 

Сільська медицина розміщувалась у непристосованих приміщеннях, 

більшість функціонували без мережевого газу та гарячої води. Проблеми 
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технічної відсталості загострювалася щороку. За відсутності обладнання 

медики дільничної лікарні не мали можливості правильно поставити діагноз. 

Якщо в медичному закладі і був старенький електрокардіограф, який і 

послужив би ще, так паперу до нього ніде було дістати. Рівень медичного 

обслуговування не міг задовольнити ні населення, ні медиків. Держава 

виділяла кошти на харчування хворих, медикаменти першої необхідності і 

заробітну плату медиків. На ремонт же лікувальних закладів, придбання 

обладнання, меблів, заміну білизни тощо грошей не було. 

За таких умов логічним став вибір респондентів відповідно до 

розміщення закладу медичного обслуговування при наявності нового 

приміщення в їхньому селі. Торговельні, розважальні та культурно-

просвітницькі установи поступалися пріоритету якісної та доступної 

медицини (рис. 2.20). 

 

Рис. 2.20. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Якби у Вашому 

селі виділили приміщення, що б Ви там розмістили?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

Великою підтримкою в лікуванні та профілактиці захворювань 

сільського мешканця стали цілющі трави. Проте після Чорнобиля 

рекомендації на їх широке застосування лікарі не давали. 
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На багатьох підприємствах, у господарствах агропромислового 

комплексу чимало робочого часу втрачається через захворюваність 

працівників, виробничі травми, спричинені підвищеним шумом, вібраціями, 

запиленістю, загазованістю, перепадами температурного режиму. І все це за 

умов, коли в країні склалася надзвичайно неблагополучна екологічна 

ситуація, викликана забрудненням повітряного басейну шкідливими 

викидами промислових підприємств, тяжкими наслідками аварії на 

Чорнобильській атомній електростанції. Особливо загрозливим для здоров’я 

людей було застосування в сільськогосподарському виробництві хімічних 

засобів захисту рослин і мінеральних добрив, оскільки частина споживачів 

безвідповідально ставилися до їх транспортування, використання і 

зберігання. 

Низьким був і технічний рівень швидкої допомоги. Єдиний 

транспортний засіб – автомашина, про гелікоптери можна лише мріяти. Слід 

брати до уваги стан доріг, особливо тих, що пролягають до хуторів. До того 

ж не вистачало грошей на пальне. Ліміти були такими, що селянину 

доводилося в разі необхідності купувати бензин за власні кошти.  

Інша справа, як жителю віддаленого населеного пункту подати сигнал 

про небезпеку, коли відсутній телефонний зв’язок. Доки добереться людина 

до лікувального закладу, швидка вже може і не допомогти. 

Аби змінити ситуацію, 3 січня 2002 р. вийшов Указ Президента 

України «Про комплексні заходи щодо поліпшення медичного 

обслуговування сільського населення на 2002–2005 рр.», який визначав 

основні заходи щодо покращення медичного обслуговування селян, зокрема 

й за рахунок впровадження інститутів сімейних лікарів, проте в умовах 

занепаду медицини на селі, відсутності досвіду підготовки таких лікарів, 

бюджетного недофінансування швидке поліпшення ситуації було сумнівним. 

Крім того, передбачалося запровадження лише галузевої статистики стосовно 

здоров’я сільського населення і медико-санітарної допомоги [349]. 

Скорочення мережі й погіршення роботи медичних установ на селі, 
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зниження доступності міських закладів через нерегулярність руху і 

дорожнечу пасажирського транспорту, подорожчання лікування призвели до 

того, що селяни стали рідше звертатися за медичною допомогою. Це стало 

однією з причин їх високої смертності.  

Катастрофічне становище спостерігалося і стосовно закладів аптечної 

мережі. Зокрема, більш швидкими темпами скорочувалася кількість великих 

об’єктів – аптек та аптечних пунктів. При цьому певну їх кількість 

переводили до нижчого рангу – аптечних кіосків. За результатами 

опитування, 43,1 % респондентів підтвердили наявність у своєму селі аптеки 

з часів проголошення незалежності України, а це означає, що в кожному 

другому селі люди не мають можливості придбати ліки. На питання «Як 

вирішується проблема купівлі медикаментів?» більшість відповіли, що 

їздили по них до райцентру чи сусіднє село. Звучали і відповіді про 

самолікування, оздоровлення природним шляхом, народну медицину та 

роботу «бабок-цілительок» (рис. 2.21). 

 

Рис. 2.21. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи була в селі 

аптека?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

Ситуація в сільській медицині центральних областей нашої держави та 

України загалом вимагала стабільності в галузі охорони здоров’я шляхом 

реорганізації цієї сфери. З метою відновлення системи охорони здоров’я в 
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кожному місті та селі Кабінет Міністрів України 4 лютого 2005 р. схвалив 

державну програму «Назустріч людям», яка затверджувала реалізацію 

рівного доступу до надання першої медичної допомоги та забезпечення 

лікувально-профілактичних заходів необхідними матеріально-технічними 

засобами; надання кожному громадянину гарантованого переліку 

безоплатних медичних послуг; запровадження єдиної системи показників 

якості роботи медичних закладів; створення сприятливих умови для роботи 

медичного персоналу в селах та проведення ефективної кадрової політики; 

впровадження телемедицини як засобу доступності до якісного медичного 

обслуговування всього населення, в тому числі у віддалених регіонах; 

пропагування здорового способу життя ін. План заходів для виконання 

задекларованих у програмі Кабміну положень затверджено 6 травня 2005 р. 

Постановою № 324 [373]. 

З перших років незалежності постала ще одна проблема – скорочення 

чисельності сільського населення. Одними з основних причин були й 

недоступність медичного лікування, відсутність на селі пункту первинної 

медичної допомоги, низька якість медичних послуг. За перших чотирнадцять 

років українське село скоротилося на 1 млн. осіб, а це майже 50 % від 

загальної кількості скорочення жителів нашої держави. У 90-ті роки ХХ ст. 

коефіцієнт природного скорочення становив 3,4 на 1000 осіб, а у 2005 році – 

10,3 [413]. 

На скорочення чисельності людей, а то й обезлюднення сіл впливав 

розвиток науково-технічного прогресу, індустріалізація та урбанізація, 

соціальні переваги міста над селом і практика перспективних і 

неперспективних сільських населених пунктів, а також укрупнення 

колгоспів. Унаслідок цих непопулярних рішень керівних органів з карти 

районів досліджуваних областей зникають села, в окремих залишалися 

десятки жителів. 

Демографічний розвиток сільських територій визначали шлюбно-

сімейні відносини, моральне і фізичне здоров’я людей. Для досліджуваного 
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періоду характерне зменшення шлюбів та зміна сімейних орієнтирів у 

молодих сім’ях. Якщо раніше багатодітність на селі було поширеним 

явищем, то з початку 90-х рр. ХХ ст. для української родини це вже було не 

пріоритетними. Зростає кількість пар, що не мали дітей за станом здоров’я 

або ж народжували лише одну. Це було зумовлено насамперед 

фізіологічними особливостями молоді, яка відчула на собі вплив екології, 

зокрема Чорнобиля, а також соціально-економічними та соціальними 

факторами (рис. 2.22). 

 

Рис. 2.22. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Скільки 

дітей переважало у сім’ях?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 
 

Лише в Черкаській області за період з 1991 р. по 1995 р. щорічне 

скорочення сільського населення в середньому складало 8,5 тис. осіб, за 

період з 1996 р. по 2000 р. – 9,2. тис. осіб щорічно, протягом 2001–2004 рр. – 

9,9 тис. На початок 2005 р. природне скорочення населення спостерігалося в 

усіх районах області, що є наслідком низької народжуваності і високої 

смертності. За 2001–2004 рр. в 799 населених пунктах (97 % від загального 

числа) кількість померлих перевищувала кількість народжених. У 65 (7,9 % 

загального числа) сільських населених пунктах Черкащини зовсім не було 

народжених. У 1991–1995 рр. таких населених пунктів було 50, або 60 %. 

Найбільше таких сіл у Городищенському – 24,1 % від загальної кількості по 

району, у Кам’янському – 20,7 % та в Канівському – 15 % [373]. 
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Наприклад, населення Красносілки в Кіровоградській області в 90-х 

роках ХХ ст. теж зберігало тенденцію до зменшення. На 1 лютого 1995 року 

в селі мешкало 1049 осіб у 524 дворах. На 1 січня 1999 року в селі був 551 

двір, у яких мешкало всього 983 особи. Рівень смертності перевищував 

народжуваність у рази. У 1998 році народилося 12 дітей, а померло 29 осіб. У 

2001 році народилося 8, а померло 16 осіб [447, с. 312]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що надання лікувально-

профілактичної допомоги сільським жителям у досліджуваний період було 

обмежене. Таким чином, з 1991 р. по 2005 р. в селах центральних областей 

України через недоступність медичного лікування, відсутність на селі пункту 

первинної медичної допомоги, низьку якість медичних послуг, безробіття та 

відсутність стабільних прибутків зменшилася чисельності жителів. 

Передумовою демографічної кризи стала відсутність перспективи на 

селі, зумовлена виїздом найбільш дієздатної частини населення за межі свого 

населеного пункту, зменшенням відтворення сільського населення та ростом 

показників смертності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

РОЗДІЛ 3 

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ПОТРЕБИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

ТА ЇХ ЗАДОВОЛЕННЯ 

 

3.1. Культурні запити жителів села та їх задоволення 

 

На сільські території покладено виконання ряду функцій: економічна, 

соціальна, демографічна, виробнича, організаційно-управлінська та 

культурна функції, систематичне виконання яких у подальшому сприятиме 

стійкому соціально-економічному розвитку сільських територій, як 

багатофункціональної системи. Відродження українського села 90-х рр. ХХ – 

поч. ХХІ ст. залежить від особливостей буденного життя його мешканців, 

складовою якого є дозвілля. 

За сучасними визначеннями, дозвілля – це той час, коли люди справді 

вільні від роботи та проблем побуту і можуть присвятити себе заняттям для 

душі, спілкуванню з рідними і друзями, читанню тощо за власним бажанням. 

Індустрію дозвілля становлять художня самодіяльність, інтелектуальні та 

естетичні гуртки, різноманітні товариства аматорів, науково-просвітницькі 

об’єднання, інтелектуальні та спортивні ігри, вікторини, читання книг, усе те, 

що розвиває гуманітарну ерудицію людини. До ключових характеристик 

дозвілля сільського населення належить культурна сфера. 

Стан культури та освіти на селі, їх розвиток перебував у прямій 

залежності від науково-технічного, економічного, соціального розвитку села, 

екологічної ситуації. Культурно-освітня сфера 1991–2005 рр. опинилася в 

екстремальних умовах, зумовлених економічною кризою, складною 

політичною та економічною обстановкою в державі. 

Не зовсім благополучне становище держави на початку 1990-х рр. 

найболючіше зачепило місцеві громади, тому саме місцеві заклади культури 

та освіти (будинки культури, клуби, бібліотеки, школи, дитячі дошкільні 
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заклади) найбільше відчули наслідки економічної нестабільності в Україні, 

передусім через зменшення фінансування. 

Якщо для колишніх колгоспів і радгоспів виконання функції 

відтворення сільського життєвого середовища було закономірним явищем, 

оскільки сільські жителі вважалися їхніми трудовими ресурсами, то в 1990-х 

роках господарства на селі перебували в тяжкому економічному становищі, 

що спричинило скорочення їхньої соціальної діяльності. Унаслідок цього 

сфера культури на селі зазнала значного послаблення, але, як і раніше, вона 

залежала від сільськогосподарських підприємств, які власним коштом 

забезпечували опалення, освітлення, поточні ремонти приміщень закладів 

культури і освіти, харчування дітей тощо. 

Наслідком різкого зменшення асигнувань стало невпинне скорочення 

мережі закладів культури й освіти, погіршення їхнього технічного стану 

(зростання кількості приміщень, що потребують ремонту, аварійних 

приміщень, вимушене використання пристосованих приміщень тощо), 

незадовільне матеріально-технічне забезпечення (зокрема, брак оновлення 

музичних інструментів, сценічного обладнання, реквізиту тощо, застигання 

майже на «мертвій точці» справи комп’ютеризації та підключення сільських 

закладів культури й освіти до Інтернету), відтік кваліфікованих кадрів. 

Аналіз розвитку культури на селі неможливий поза контекстом 

культурної ситуації в Україні загалом у період з 1991 р. по 2005 р. Еволюція 

культури на селі визначалася не лише функціонуванням мережі місцевих 

закладів культури, а й змінами у структурі споживання культурних послуг і 

товарів дозвіллєвих практик селян. 

Новостворена держава Україна потребувала розробки продуктивної 

культурної політики для забезпечення повноцінного життя селян і 

відновлення їх духовного потенціалу. Пріоритет у процесі реформування і 

розвитку культури відводився створенню нормативно-правової бази, що мала 

би відповідати новим соціально-політичним та економічним реаліям. 
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Початок законодавчого регулювання культурного розвитку села було 

покладено Законом України «Основи законодавства України про культуру» 

від 14 лютого 1992 р., який у своїх положеннях достеменно торкнувся 

сільського сектору. У статті 3 одним з головних пріоритетів у розвитку 

культури було розширення культурної інфраструктури села, крім того, 

відповідно до Закону, держава гарантувала асигнування на розвиток 

культури не менше 8 % від національного доходу. Але реальні бюджетні 

витрати на культурну сферу не перевищували і 2 %. Таке скорочення 

виділення бюджетних коштів на потреби культури негативно впливало на її 

розвиток, зокрема в селах України. Уже в 1993 році Декретом від 22 січня 

дію абзацу сьомого частини другої статті 3 було зупинено [327]. 

Основи законодавства про культуру мали низьку дієвість, оскільки не 

були розраховані на умови ринкової економіки, вони не визначали інші 

форми фінансової підтримки культури, окрім бюджетного фінансування 

закладів культури, не передбачали підтримку з боку держави недержавних 

культурних організацій (хоча гарантували можливість їхнього вільного 

існування). 

Важливим показником задоволення культурних потреб сільського 

населення була можливість вибору культурного споживання і занять творчою 

діяльністю у сфері культури. В умовах села, на відміну від міста, такий вибір 

був обмежений. Якщо до послуг міського жителя – театри, філармонії, 

лекторії, музеї, парки культури і відпочинку з індустрією розваг, а отже, і 

можливість вибору відповідно до його інтересів, то житель села такого 

вибору не мав. Він міг відвідати лише ті заходи, які пропонувала йому 

школа, клуб чи бібліотека, прочитати ті книги, які є у фонді сільської 

бібліотеки, або ж залишитися вдома, використовуючи домашні форми 

задоволення своїх культурних потреб. 

Протягом досліджуваного періоду в галузі культури особливої уваги 

заслуговує Постанова Верховної Ради України «Про концепцію Національної 

програми відродження села на 1995–2005 рр.» від 11 червня 1994 р. 
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Основною метою, покладеною у зміст документа, було створення належних 

соціально-культурних і побутових умов для селян; відродження і збереження 

історико-архітектурної спадщини села; формування повноцінного життєвого 

середовища на селі. Однак насправді чинне законодавство більше уваги 

приділяло питанням піднесення економіки, а культура ставала на щабель 

нижче. У результаті негативні процеси в культурній сфері села не вдалося 

припинити, що ми й простежуємо в нижче зазначених фактах [351]. 

Дозвілля, як ніщо інше, формує характер людини. Це питання є 

особливо актуальним у селах, де естафету першості урізноманітнення 

сільського життя взяли на себе клубні установи. Культурне життя в селі, а 

отже, дозвілля його жителів, у більшості залежить від сільського Будинку 

культури чи клубу. У ньому, як правило, була бібліотека, кіноустановка, 

працювали гуртки художньої самодіяльності, музейні кімнати. 

Від часу проголошення незалежності українська влада неодноразово 

вживала заходів для збереження і підтримки саме мережі клубних закладів на 

селі як важливих осередків культурного життя та місця відпочинку жителів 

сіл. Аби підтримати клубну справу, у другій половині 1990-х рр. з’являються 

нормативно-правові документи державних органів влади, що визначали 

політику для покращення культурного життя населення. Наприклад, 

кількість і структуру цієї мережі закладів культури визначали та регулювали 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. «Про мінімальні 

соціальні норми забезпечення населення України публічними бібліотеками» 

[352] та від 12 листопада 1998 р. «Про норми забезпечення населення 

клубними закладами» [359]. Зокрема, Постанова Кабінету Міністрів України 

також зобов’язувала місцеві органи влади скласти перелік усіх базових 

закладів клубного типу для подальшої реєстрації їх як неприбуткових 

організацій та, відповідно, надання їм податкових пільг. З іншого боку, ця 

Постанова містила положення, яке фактично робило клубні заклади 

беззахисними перед місцевою владою (у Постанові зазначено, що 

передбачені нею нормативи є лише орієнтовними для формування мережі 
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культурних закладів і не обмежують ініціативи місцевих органів влади). 

Іншими словами, якщо місцеві органи влади надумають закрити клуб через 

брак коштів, згадані «соціальні нормативи» не могли їм у цьому завадити. 

Звертаємо увагу на Постанову Кабінет Міністрів України від 28 червня 

1997 р. «Про концептуальні напрями діяльності органів виконавчої влади 

щодо розвитку культури», яка наголошувала, що в умовах 

широкомасштабних політичних та економічних реформ необхідно 

забезпечити структурне реформування сфери культури. У зв’язку з 

відродженням народних традицій, звичаїв, обрядів, ремесел основна робота 

повинна зосереджуватись у закладах культури клубного типу, які для 

сільського населення часто залишаються єдиним осередком культури [350]. 

У постанові йшлося про необхідність приділяти особливу увагу 

питанням змін у сфері культури, зокрема на необхідності створення 

належних умов проведення дозвілля населення шляхом створення 

комплексних диференційованих закладів клубного типу і збільшення 

відвідування населенням культурно-просвітніх закладів. 

Значний вплив на зміни в мережі клубних закладів мала також 

постанова від 12 листопада 1998 р. «Про нормативи забезпечення населення 

клубними закладами». Вона диктувала правила забезпечення населення 

клубними закладами за чисельністю жителів. Констатувала, що на території 

кожної сільської ради має функціонувати як мінімум один клубний заклад, у 

селах з чисельністю мешканців понад 200 осіб, розташованих далі, ніж 5 км 

від найближчого клубного закладу, мала діяти своя клубна установа, а в 

населених пунктах з кількістю до 200 жителів упроваджувалося культурне 

обслуговування жителів найближчим клубним закладом [359]. 

За цією схемою кількість клубів на території України та центральних її 

областях скорочувалась. Оскільки в умовах незалежності спостерігалася 

демографічна криза і чимало сіл зникло з адміністративної карти України, ті, 

що залишились, у значній їх кількості були малозаселеними. Крім того, 

Постанова функціонувала як орієнтований напрямок організації культурного 
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обслуговування і не обмежувала ініціативи місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого врядування, які не завжди звертали увагу 

на проблеми села, особливо віддаленого від районного центру та ще й з 

малою кількістю жителів. 

Аналізуючи сільську культуру в 90-х роках ХХ ст., зазначимо, що із 

приблизно 40 тисяч державних і комунальних закладів культури будинки 

культури, клуби та бібліотеки складали близько 80 %, у них працювало до 50 

тисяч працівників. Мережа цих закладів належала місцевим громадам або ж 

районним чи обласним органам місцевого самоврядування й утримувалася з 

місцевих бюджетів. Економічна криза 90-х років ХХ ст. завдала болючого 

удару по місцевих громадах, відповідно, і сільські заклади культури відчули 

її наслідки. 

Один з авторів «Нарисів української популярної культури» так 

описував сільський клуб кінця XX ст.: «При слові «клуб» пересічний 

українець, городянин у другому, а то й першому поколінні, згадує передусім 

неодноразово бачені будівлі на центральних площах сіл та маленьких 

провінційних містечок – дво-, а то й одноповерхові, схожі одна на одну своїм 

поєднанням ознак колишньої (запроектованої) урочистості та пізнішої 

ошатності, а ще – невивітрюваним духом того, що називають казенщиною. 

Правда, ця казенщина тут провінційна і якась неформальна, навіть затишна... 

На давно небіленому фасаді можна роздивитись менш брудний прямокутник 

на місці знятого комуністичного лозунгу чи плаката, а на дверях – замок, 

прокоментований приліпленою вище запискою «Завклубом в одпуску до 

сентября місяця». Біля клубу стоїть велика металева рамка-вивіска, куди 

раніше вставляли афішу з назвою чергового індійського кінофільму... Але 

нині рамка порожня, бо останнє кіно привозили кілька років тому» [492, 

с. 245]. 

За радянської влади клуби були побудовані в кожному селі. У 

Черкаській області на листопад 1994 року ця мережа повністю збереглася, 
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незважаючи на економічні негаразди, проте не в усіх областях спостерігалася 

така ситуація. 

Відповідно, кількість клубів, що працювали на покращення та 

урізноманітнення дозвілля сільських жителів Кіровоградської області з 

кожним роком починає зменшувалася. На 1991 р. існувало 729 клубних 

установ, 1995 р. – 661, 1999 р. – 523, 2005 р. – 494. На кінець 2005 р. 444 

(45,4 %) сільських населених пункти не мали ні клубу, ні Будинку культури. 

За даними обстеження сільських населених пунктів Кіровоградської області, 

станом на 1 січня 2001 р. 44,6 % сільських населених пунктів не мали 

будинків культури проти 35,3 % станом на 1 січня 1996 р. Половина будівель 

закладів культури клубного типу потребували капітального ремонту. 

Ситуація з клубними установами була стабільно поганою практично в усіх 

районах Кіровоградської області. Показники забезпеченості сільських 

мешканців закладами культури коливалися в середньому від 40 % до 50 % від 

загальної кількості сіл. Найкраща ситуація була у Вільшанському районі, там 

87,0 % сіл мали клуби [140, арк. 8; 378–379]. 

Матеріально-технічний стан клубів був незадовільним, на 2005 рік 

43,6 % клубів Кіровоградщини потребували капітального ремонті, 5,4 % 

знаходилися в аварійному стані, 12,2 % розміщувались у пристосованих 

приміщеннях. 

Загальна мережа клубних закладів Вінницької області в сільській 

місцевості на 1992 р. складала 1187 будинків культури і клубів. Частина з 

них підпорядковані системі профспілок. Найбільша питома вага клубів у 

районах: Немирівському (79), Хмільницькому (71), Барському (68), 

Козятинському (64). Статистичні дані за 1995 рік свідчать, що проти 1994 

року на Вінниччині мережа клубів зменшилася на 22 одиниці. На виконання 

рішень органів місцевої влади припинили роботу 22 державних клуби, в тому 

числі в сільській місцевості – 21. Скорочення установ проводилося в 

невеликих населених пунктах з числом жителів до 100–150 осіб, а також там, 

де утримувати їх було не раціонально. Ліквідовано сільські клуби в селах 
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Сажки, Супрунівка, Вигнанки, Н. Микілеськи, Сорокодуби, Олексіївка 

Немирівського, Червона Трибунівка, Весела, Адамівка Калинівського, 

Ульянівка, Калинівка Тульчинського районів та ін. Ліквідовано державний 

клуб у селі Бондурівка Чечельницького району, а новозбудований за кошти 

місцевого держгоспу будинок культури в цьому ж селі віднесли до клубів 

інших відомств [224]. 

Водночас у 1995 році відкрито клуби в селах Кароліні Медвежа 

Немирівського, Слобода-Межирівська Жмеринського, Попелюхи 

Піщанського районів. На середину 1990-х років 944 клуби займали 

спеціально збудовані приміщення, 271 – пристосовані, клуби села 

Китайгород Тростянецького та Копіївка Тульчинського – аварійні. Клуби 

стали більше використовувати для роботи приміщення навчальних закладів, 

виробничих підприємств, будинки жителів села. Як результат – 

збільшувалася кількість дозвіллєвих об’єктів.  

На межі тисячоліть більше 60 % споруд від загальної кількості клубних 

установ вимагали проведення ремонтних робіт, з кожним роком 

збільшувався показник аварійності приміщень. Це при тому, що у 32 

закладах було проведено капітальні поточні ремонти. Найбільше ремонтних 

робіт було виконано в Гайсинському, Немирівському, Іллінецькому районах.  

За статистичними даними Головного управління статистики у 

Вінницькій області, мережа закладів культури клубного типу на початок 

ХХІ ст. складала вже 1060 одиниць. Більша частина потребували 

капітального ремонту, 44 були в аварійному стані. Найбільше їх у Барському 

– 6, Липовецькому – 7, Тульчинському – 6 районах [175]. 

На Черкащині мережа клубних закладів на початок 1990-х рр. складала 

825 клубних закладів, з них 418 сільські будинки культури та 342 клуби, 

тобто 760 осередків культури знаходились у сільській місцевості. Станом на 

кінець 2005 року мережа закладів клубного типу становила 738 одиниць, у 

тому числі 687 на селі [145–147; 374]. 
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Значна частини сільських клубів Черкащини потребували ремонту. Так, 

наприклад, із 30 клубних установ Христинівського району в першій половині 

1990-х рр. 25 потребували капітального ремонту. Крім того, через відсутність 

коштів на паливо в 70 % закладів культури цього ж району вийшли з ладу 

опалювальні системи. Попри все це культура Христинівщини приносила 

чималі творчі перемоги. Проводилися в районі культурні заходи, такі як 

«Місячник правових знань», інтелектуальна гра «Розумники і розумниці», 

відзначались усі державні свята. 

На межі тисячоліть ситуація із сільськими клубами Черкаської області 

не покращилася: 52,5 % мали необхідність у капітальному ремонті і 6,5 % – 

аварійні. Серед таких установ ½ у Катеринопільському, Жашківському та 

Золотоніському районах. А в селах Кам’янського, Чигиринського та 

Христинівського районів показники сягнули відповідно 91,3 %, 88,0 % та 

85,2 %. У Канівському районі 18,8 % клубів були аварійні, і в них не те що 

дозвілля проводити, а рухатися було небезпечно [169–170]. 

Спроба врегулювати ситуацію простежується в Указі Президента 

України від 21 березня 2000 р «Про державну підтримку клубних закладів», 

що постановив збереження та повноцінне функціонування клубних закладів у 

сільській місцевості, забезпечення реконструкції та капітальний ремонт 

будівель закладів культури, що знаходяться в аварійному стані. Масштаби 

виконання Указу характеризують статистичні дані [311]. 

На кінець ХХ ст. зміни в соціально-політичному та економічному житті 

держави були складними і часто суперечливими, процеси в суспільній 

свідомості не могли не позначитися на стані справ української культури, і ці 

роки стали тяжким випробуванням, іспитом на виживання і переведення 

працівників культури, особливо в сільській місцевості, на 0,10 %, 0,25 %, 

0,50 % посадового окладу, систематична заборгованість з виплати цієї 

мізерної заробітної плати, клубні заклади в селах не опалювалися. Як 

наслідок цього – клубні формування працювали нерегулярно, йшла повна 

руйнація матеріально-технічної бази культури, створюваної десятиліттями. 
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Згідно з результатами анкетування, клуби працювали переважно у вихідні та 

святкові дні, тоді як щоденно відкрито було лише 16,2 % (рис. 3.1.). 

 

 

Рис. 3.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання «В які дні працював 

клуб?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

 

Крім скорочення кількості клубних установ, ряд сільських закладів 

культури було переведено на утримання місцевих господарств, а їхня 

діяльність зводилася до потреб села, яке переживало не найкращі часи. 

Прогресувала проблема кадрового забезпечення закладів культури. 

Низька заробітна плата та незадовільні соціально-побутові умови не 

стимулювали людей зі спеціальною освітою працювати на селі. Лише на 

Черкащині фаховий рівень працівників культури складав 64 %. У результаті 

таких невтішних перемін збільшилася плинність кадрів, на зміну 

досвідченим фахівцям приходили люди, які не мали ні спеціальної освіти, ні 

практичного досвіду роботи. Але все-таки завдяки відданості, ентузіазму та 

наполегливості працівників культури вогники культури на селі 

продовжували жевріти як реальне явище. 

В умовах кризи робота більшості клубних установ обмежувалася лише 

навчально-репетиційною діяльністю художніх колективів і підготовкою 
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масових заходів, скорочувалася кількість відвідувачів і знизилася масовість 

художньої самодіяльності. Проте відомі й позитивні зрушення в реорганізації 

закладів культури. Наприклад, будинок культури села Зеленьків, що в 

Тальнівському районі, упродовж багатьох років вважається зразковим. Саме 

тут почали проводити перші районні конференції, сюди привозили гостей, 

щоб використовувати організацію цього закладу як взірець [188]. Навіть 

сьогодні ця установа вражає архітектурною довершеністю та й нинішнім 

модерним проектам не поступається. Клубні заклади, парки культури та 

відпочинку забезпечували вплив на вирішення завдань економічного, 

соціального та культурного розвитку трудових колективів, організацію 

змістовного дозвілля і відпочинку селян. 

Протягом 1990-х років робота клубів була спрямована на збереження і 

пропаганду співочих традицій, збагачення репертуару національними 

творами, підвищення ролі народних самодіяльних колективів в організації 

колективів народної творчості. Силами самодіяльних аматорів у сільських 

населених пунктах проводили театралізовані концерти: «З Новим роком, 

дорогі друзі», «Проводи зими» та багато інших. Театралізовані свята були 

яскраво костюмовані, цікаві режисерським рішенням, збирали велику 

кількість глядачів. 

За 1995 р. успішно проведено дні гумору і сатири на батьківщині 

С. Руданського – в селі Хомутинцях, обласне свято козацької слави в селі 

Руданському Вінницької області, присвячене 500-річчю українського 

козацтва та 400-річчю від дня народження Б. Хмельницького, обласне свято 

духовної музики в села Городківка Крижопільського району, присвячене 

пам’яті видатного диригента І. Мазуркевича та ін. На всіх святах 

організовували виставки образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва [58, арк. 4]. 

За сприяння Міністерства культури України, Міністерства сільського 

господарства і продовольства України, Федерації профспілок України, за 

участю Українського центру народної творчості було проведено конкурси 
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«На кращу організацію сімейного відпочинку в установах культури клубного 

типу», присвячений Міжнародному року сім’ї (1994 р.), «На кращу 

організацію військово-патріотичної роботи в клубних установах області», 

присвячену річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (1995 р.), 

«Директор року» (сільський клуб) та ін. [94–95]. 

У 90-х роках ХХ ст. клубні заклади все більш рішуче входять у сферу 

вільного часу сім’ї, тобто сім’я та її міцність стають не лише особистою, але 

й державною справою. Цікавий досвід роботи із сім’ями простежується на 

Кіровоградщині (село Мар’ївка, Компаніївський район). Там, у сільському 

Будинку культури, стабільно працював сімейний клуб «Мрія». Спочатку це 

був клуб молодої сім’ї, але минали роки, він витримав випробування часом, і 

його перейменували в клуб сім’ї – клуб подружніх пар. У положенні клубу 

визначено завдання: допомагати сімейній людині бути щасливою, навчити 

культурі почуттів, лагідному ставленню одне до одного. Мета клубу – 

відродження втрачених традицій сімейного спілкування та створення умов 

для сімейного відпочинку. За роки активної діяльності сімейного клубу було 

проведено багато цікавих засідань, зустрічей, свят [102, арк. 2]. 

Сімейне виховання – це одна з турбот клубних працівників сьогодення. 

Тому завжди в полі зору працівників культури була увага до сім’ї, родини, 

пошуку різноманітних форм її дозвілля. Цікава низка заходів цього 

спрямування проведена в сільських будинках культури та сільських клубах: 

«Відпочиваємо сім’єю», «Зустріч молодих сімей», «Моя родина – це моя 

фортеця», конкурсно-розважальні програми «Перемагаймо разом» «Тато, 

мама, я – спортивна та весела сім’я» та інші. 

У Вінницькій області лише у 2000 р. діяло 279 сімейних творчих 

аматорських колективів, у яких брало участь більше 1200 осіб. Найбільше їх 

у Хмільницькому (27), Шаргородському (18), Тульчинському (16), 

Іллінецькому та Могилів-Подільському (по 14) районах [63, с. 12]. 

Весело проведено родинні свята «Співоча родина», фестиваль-конкурс 

«Мистецька родина» та вечори вшанування кращих родин «Тепло родинного 
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затишку», виставки творчості сімейних і родинних умільців. Прикладом 

таких заходів було свято козацької пісні «Ми славу козацьку несемо у віки», 

що відбулось у селі Четвертинівка Тростянецького району, яке було відкрите 

марш-парадом до Кургану Слави 22 творчими колективами з 13 районів 

Вінницької області. У рамках дійства було проведено виставку декоративно-

прикладного мистецтва «Містечко майстрів». На свято зібралося чимало 

родин, щоб побачити або стати частиною заходу. 

Цікаво проходили заходи, присвячені Міжнародному року сім’ї. У селі 

Тіньках Чигиринського району відбувся конкурс сімейних ерудитів «Від 

роду до роду», вечір ушанування сімейних династій «Щасливий родовід». 

Заслуговують на увагу Свято матері, що традиційно проводили майже в усіх 

селах, як-от свято «Наша берегиня» у селі Бровехи Корсунь-Шевченківського 

району зібрало широку аудиторію односельчан на концерт, присвячений усім 

жінкам-матерям. 

Свою історію розпочинає ряд сімейних любительських об’єднань і 

клубів за інтересами. Серед них – клуб молодої сім’ї «Я плюс ти» у селі 

Сидорівка, клуб «Берегиня» у селі Ротмістрівка, клуб молодих сімейних пар 

«Сім’я моя» села Яснозір’я. 

Кожна сім’я повинна знати свій родовід. Тому клубні працівники 

намагалися долучити взірцеві сім’ї до клубної сцени, на якій вони ділилися 

своїми традиціями, родинним минулим. У Черкаському районі в селі 

Геронимівці відбувалися відповідні тематичні заходи «Відлуння минулого – 

в бабусиній скрині», «Рід наш красний» та ін. 

Ще одним різновидом дозвілля були дискотеки. На кінець 1991 р. у 

Вінницькій області було відкрито 11 сільських дискотек. Сільські дискотеки 

Оратівського, Тиврівського районів уміло використовували місцеві таланти 

для урізноманітнення культурної програми, серед яких «Подільські 

візерунки», «Святий сон», «Ритми міста» тощо [57]. 

Сільська молодь з нетерпінням чекала суботи, адже на вихідні з місць 

навчання приїжджало чимало однолітків, і тоді клуб оживав. А потім знову, 
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на увесь тиждень, культурне життя завмирало. У будні ті, хто залишився в 

селі, покрутяться біля мовчазного клубу, розіп’ють пляшку на кількох та й 

рушають у пошуках пригод до сусідніх сіл, хоча там переважно така ж 

картина [188]. 

У 1996 р. відбулася реструктуризація Міністерства культури України, 

що призвело до зрушень у культурній сфері держави, зокрема села. Розвиток 

державотворчих процесів відкрив для національної культури нові 

можливості. Розпочалися позитивні зрушення в галузі відродження 

історичної пам’яті, повернення забутої або забороненої культурної 

спадщини, вивільнення творчої ініціативи, піднесення народної творчості. 

Сільські клуби стали центром вивчення історії України, козацтва, 

впровадження нових чи забутих обрядів. Практично в кожному селі 

проводили свята Івана Купала, Маковея, Спаса, Меланки, Водохрещення. 

Діяльність клубних закладів була спрямовувана на збереження і розвиток 

нашої національно-культурної самобутності, народних звичаїв та обрядів, 

збереження народних ремесел, на реалізацію творчих здібностей селян, 

особливо дітей. Адже тут шукали прихистку і пенсіонер, у домі якого вже 

давно не працюють радіо, телевізор, а мізерна пенсія не дозволяла 

передплатити газету, і школяр, щоб якось урізноманітнити своє повсякденне 

життя. 

Кризові явища в сільському господарстві та економіці позначилися на 

стані розвитку культури, що разюче відображено на шпальтах краєзнавчого 

нарису А. Тамтури: «У 1997 році розпочалась спроба реорганізації 

культурної галузі. За рішенням районної державної адміністрації було 

закрито бібліотеки у селі Бушинецька, Латанці, Стояни, Кальнишівка, 

Соколинці, Федорівка, що на Вінниччині. У цих же селах були закриті клуби. 

Ще в п’яти селах: Тростянець, Тендерів, Пирогів, Потуш, Круги припинили 

діяльність клуби. Розпочалась масова передача закладів культури сільської 

мережі на утримання колгоспів по тимчасових угодах на 0,25 ставки. Це був 

час, коли дипломовані працівники отримували 17 гривень зарплати, 
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працювали в неопалюваних закладах за керівника, художнього керівника, 

технічку і т.д. Почалося масове звільнення працівників. Та з 1999 року 

ситуація стабілізувалась….» [528, с. 347]. 

Дещо інша картина спостерігається в селі Зеленьків, що на Черкащині. 

Будинок культури, що в Тальнівському районі, упродовж багатьох років 

вважався зразковим. Ця зразковість закладалася в нього ще з моменту його 

спорудження. Грандіозний проект часів УРСР не всі сприймали. Та коли 

будівництво було завершено і будинок культури став до ладу – ставлення 

різко змінилося. 

З проголошенням незалежності України активно впроваджувались у 

практику передові методи з вивчення культурних інтересів і запитів 

населення, нові організаційні форми культурно-виховної роботи, досвід 

проведення масових народних свят, ярмарків, днів міст і сіл. Професіоналізм 

працівників мистецьких установ позитивно впливав на колективи художньої 

самодіяльності, що сприяло подальшому зростанню їхньої компетентності, 

поглибленню та вдосконаленню репертуару, виконавської майстерності 

учасників. Більше 70 % опитаних вказали на наявність у своєму селі творчих 

колективів, що доводить доцільність роботи закладів культури (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи існували в селі 

ансамблі, хор?» 
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У кожного колективу, якщо він є творчим, з часом вироблявся свій 

стиль і методи роботи. Так, творчі працівники Корсунь-Шевченківського 

району на початку 1990-х років остаточно визначили свій стиль роботи. Це 

насамперед популяризація народної творчості, пропаганда здорового способу 

життя, а також поширення нових стилів і методів роботи. Кожна клубна 

установа району започаткувала у своєму селі та провела не менше чотирьох 

народних свят. Слід особливо відзначити районне фольклорне свято «З 

глибин народних», започатковане в Корсунь-Шевченківському районі в 

1993 р., у святі брали участь 14 колективів. Захід відбувався у селі Селище, 

де працював один з перших на Черкащині народний самодіяльний 

фольклорний колектив[123, арк. 22]. 

Клубні працівники сільських населених пунктів усе більше у своїй 

роботі починали опиратися на юних учасників художньої самодіяльності, 

тим самим готуючи собі майбутніх активістів клубних установ. 

Для урізноманітнення сільських буднів у селі Стецівка 

Звенигородського району працювала дитяча академія мистецтв, створена ще 

в 1988 р. спільними зусиллями середньої музичної школи та сільського 

Будинку культури. У цій академії було створено фольклорно-літературне 

відділення. Воно міцно було пов’язане із сопілкарським, бандуристським, 

хореографічним відділеннями і хором народного співу. Діти записували від 

людей пісні, ігри, прислів’я, казки, легенди, перекази. Батьки, бабусі й дідусі 

навчали їх співати, грати так, як самі колись це робили. Діти виготовляли 

витинанки на всі свята, весілля, проводи в армію. До участі в роботі Малої 

академії широко залучали батьків. Наприклад, Брусліновський Микола 

Іванович започаткував гурток лозоплетіння. Поряд успішно працювало 

відділення аплікації соломкою і керувала ним Брусліновська Ольга Петрівна. 

Популярним серед молоді села було відділення народної вишивки, яке 

об’єднувало майже половину дівчаток тутешньої школи [123, арк. 24]. 

Популярними стають дитячі ранки та вечори для малечі. З дітьми 

проводили значну роботу по відтворенню народних свят, звичаїв, обрядів. 
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Наприклад, фольклорні дитячі колективи Білоусівського, Бирлівського та 

Великохутірського сільських будинків культури у своєму репертуарі мали 

колядки, щедрівки, веснянки, косарські та жниварські пісні. За підтримки 

клубних працівників у селі Тарасівці Звенигородського району учні 

середнього шкільного віку проводили Великодні свята. Усіх гостей вітали 

писанками, майстерно виготовленими дитячими руками. У Канівському, 

Монастирищенському, Звенигородському, Чигиринському, Черкаському 

районах було традицією проводити 1 червня тематичні вечори та святкові 

концерти, присвячені Дню захисту дітей. 

З перших років незалежності України у Звенигородському, 

Городищенському, Чорнобаївському, Корсунь-Шевченківському районах 

Черкащини поширюються заходи, приурочені вшануванню пам’яті жертв 

голодомору 1932–1933 рр. Майже в кожному селі проходили вечори пам’яті 

під назвою «У пам’яті натомленій спливе святої правди голос наш». 

Сільські заклади культури Золотоніського району працювали в тісній 

взаємодії з колективними господарствами. Для працівників господарств 

організовували і проводили різні свята: вогники, проводи механізаторів у 

поле, святкування першого снопа, свято урожаю, вечори портрети, концерти, 

присвячені Дню працівника сільського господарства [125, арк. 44]. 

Давно забуте свято «Зеленої неділі» взяло початок на відродження із 

середини 90-х рр. ХХ ст. Наприклад, жителі сіл Геронимівка, Бейбузи, 

Будище Черкаської області на воротях своїх дворів чіпляли гілки клена чи 

липи, а на центральній площі біля ставка збиралися трудівники села, 

старожили, щоб на власні очі побачити, як оновлюється це свято. Святково 

прикрашали сцену-хату, уквітчували любистком, зеленими гілками і 

розповідали про значення Зеленої неділі в українському побуті, співали 

пісень [126, арк. 52]. Кожне проведене свято залишало глибокі враження, 

надихало і давало можливість хоч на якийсь час забути про буденні 

проблеми, особливо коли в країні панувала економічна криза. 
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Діяльність любительських об’єднань значно розширювала обрії 

культосвітньої сфери, створювала можливості для пошуку і запровадження в 

клубну практику нових форм, розрахованих на людей різного віку, професії 

та потреби кожного індивіда. Цей напрям роботи створював якісно нову 

обстановку, допомагав розвивати навики та вміння, залучав людей до 

дослідницької роботи, сприяв формуванню естетичних смаків і творчих 

здібностей. 

На початок 1994 року на Черкащині діяло 697 любительських 

об’єднань. Відзначимо діяльність любительського об’єднання за інтересами 

«Здоров’я» при Чернищинському сільському Будинку культури, девізом 

якого був «Шлях до здоров’я без лікарів та ліків». На заняттях вивчали 

методи безмедикаментозного лікування хвороб. Особливу увагу приділяли 

роздільному харчуванню та очистці організму за методом Н. Семенової, 

основи «цілющого голодування», ряду рецептів застосування фітотерапії, а 

також уринотерапії. На заняття запрошували лікарів, демонстрували 

кінофільми. При об’єднанні була створена спеціальна медична бібліотека 

[123, арк. 29]. 

У Бачкуринському сільському Будинку культури Монастирищенського 

району діяло любительське об’єднання «Троянда». Його метою було 

об’єднання всіх любителів вирощування живих квітів. Жоден масовий захід 

не проходив без участі цього об’єднання. Виставки квітів, екібан готували 

учасники клубу до всіх свят, які проводилися в селі, жодне весілля не 

проходило без букетів троянд, уміло складених учасниками клубу. 

При Моринському сільському Будинку культури Звенигородського 

району існувало об’єднання риболовів, яке нараховувало понад 50 постійних 

учасників. Члени клубу не лише займалися виловом риби, вони також 

чистили ставки, підгодовували малька, збирали внески на закупівлю риби. У 

кінці кожного року великим святковим дійством була передноворічна 

рибалка з вогнищами, юшкою, гумором, піснями й танцями. Девіз клубу – 

«Ми молоді господарі землі». Метою і завданням були сприяння підвищення 
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громадської активності, морального і культурного рівня, сприяння 

змістовного відпочинку членів клубу [127, арк. 46]. 

Клуб «Ветеранів війни та праці», що діяв при Будищенському 

сільському Будинку культури Черкаського району, нараховував до середини 

1990-х рр. 79 осіб. Там відбувалися зустрічі з воїнами-афганцями, 

допризовниками, до річниць визволення села та України за участю членів 

об’єднання проводили тематичні вечори: «Уклін тобі солдате», «Солдатами 

не народжуються», «Солдатки». Цікаво проходили заняття клубу «Сучасник» 

у селі Плескачівці Смілянського району. У ньому налічувалося понад 60 

учасників, керував клубом директор Будинку культури К. П. Перепелиця. 

У вирішення питань естетичного виховання трудящих і залучення їх до 

участі в колективах народної творчості значний внесок зробили самодіяльні 

вокально-хорові колективи. Але щороку спостерігалася тенденція до 

скорочення хорових колективів старшої вікової категорії, натомість 

збільшувалася кількість дитячих і колективів малих форм. 

Проте чимало колективів не відповідали якісним показникам, у них був 

низький виконавський рівень, сценічна культура, репертуар не поповнювався 

новими творами. Основними причиною була нестача кваліфікованих 

керівників і баяністів, яких раніше возили з міст, потім через нестачу бензину 

такої можливості вже не було. 

Значний внесок у розвиток сільської культури робили гуртки і студії. 

Серед таких – гурток образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва в 

селі Сагунівці Черкаського району, з кераміки – в селі Житники 

Жашківського району, з вишивки – в селі Босівка Лисянського району та ін. 

В умовах розбудови незалежності України винятково важлива роль 

належала традиційній народній культурі. Життя людини від народження й до 

останніх днів було пов’язане з традиційною творчістю. І в добу 

кіновідеотелеіндустрії, комп’ютеризації фольклор не втратив пізнавальної, 

естетичної, виховної функції. З’явилася можливість вільного 

нетенденційного позаідеологічного пізнання фольклорних надбань українців. 
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Укажемо на суттєві зрушення в якісному рівні виконання та в 

усвідомленні значення малих жанрів у багатьох фольклорних колективах. До 

числа таких колективів можна віднести Богданівський фольклорний колектив 

Золотоніського району, дитячий ансамбль села Драбівки Корсунь-

Шевченківського району та ін. [128, арк. 21]. 

Рік у рік колективи поповнювалися молодими учасниками, а також 

створювали нові молодіжні та дитячі колективи, як-от у селах Верхня Згар, 

Антипівка, Селище, Руська, Санжариха, Черповоди, що на Черкащині. 

На неналежному рівні знаходився інструментальний жанр народної 

творчості. Це було пов’язано з тим, що колективи потребували національних 

музичних інструментів та коштів на їх придбання. Деяким колективам не 

вистачало техніки виконання та спрямування у формуванні репертуару, а 

також відсутність можливості придбати костюми, близькі до народного 

одягу. 

У селах Черкаської області на 1993 рік працювало 5 художніх студій, 

що об’єднували спільною метою 165 учасників. Кількість індивідуальних 

художників становила 230 осіб [122, арк. 33]. 

Велику роботу проводили з молоддю, серед якої стали особливо 

популярні молодіжно-розважальні вечори. Серед них: «Нумо, хлопці, нумо, 

дівчата», «Веселі забави», «Хто кого». Поряд із традиційними формами 

клубної роботи культпрацівники впроваджували і нові. Практично щороку в 

сільських клубах проводили шоу-ігри «Поле чудес», «Стартінейджер», 

художньо-спортивне шоу «Цей дивний світ». 

Не обминули увагою і людей літнього віку, інвалідів і людей з 

обмеженими можливостями, адже ця категорія сільського населення 

потребувала надзвичайної турботи. У закладах культури проводили заходи 

для людей цієї вікової та соціальної категорії. Відбувалися благодійні акції 

до Дня людей літнього віку та Дня інваліда, зокрема благодійні концерти, 

обіди, вітання пристарілих на дому. Ці заходи проводили за сприяння с/г 
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підприємств, сільських рад, клубних закладів сіл і товариств Червоного 

Хреста. 

У Кам’янському районі стало традиційним проведення вечорів-танців 

для людей старшого покоління під музику духовного оркестру. На 

Золотонощині приділяли увагу дітям-інвалідам. Клубні заклади проводили 

фестиваль творчості цієї категорії дітей, де були представлені твори юних 

художників, вироби маленьких умільців, а зі сцени лунали художні номери за 

участю дітей-інвалідів. 

На кінець 1990-х рр. до міжнародного Дня людей літнього віку при 

районних Будинках культури створювали концертні бригади для виїзду в 

будинки пристарілих із благодійною метою. Культпрацівники з розумінням і 

серйозністю ставилися до цього дня. Керівні органи районів і міст, 

підприємці, спонсори виділяли благодійні кошти для одноразової допомоги 

(продукти харчування, одяг, паливо). 

У 1997 р. Вінницька обласна адміністрація встановила щорічні 

стипендії визначним митцям області. Серед перших стипендіатів: 

фольклористка Марія Руденко (село Слобода, Яришівська Могилів-

Подільського району), український бандурист Володимир Перепилюк (село 

Вороновиці Вінницького району), художник Іван Коваль (село Кернасівка, 

Тульчинського району) та ін. [49, арк. 12]. 

Працівники культури брали активну участь у проведенні народно-

релігійних свят, організовували дозвілля на основі народних традицій. 

Щороку організовували свято День села, або в народі це звучало як «храм». 

Усі жителі села готували різні наїдки і чекали гостей, щоб разом провести 

гарно час. У селах з більшою кількістю жителів на подібні свята збиралися 

біля церкви чи клубу. У ході свята його учасники мали змогу ознайомитися з 

виставкою декоративно-прикладного мистецтва, на яку селяни представляли 

власні вироби з кераміки, вишивки, дерева. Була там і козацька каша, 

виступи колективів художньої самодіяльності, було і вшанування 

старожилів, родин, які виховували трьох і більше дітей.  
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Традиційними в області стали свята гумору й сатири імені 

С. Руданського – в селі Хомутинцях Калинівського, «Велика рідня» – на 

батьківщині М. Стельмаха в селі Дяківці, Літинського районів, Вінницької 

області. 

У 1997 році було проведено низку заходів, присвячених видатним 

постатям Поділля: політичним діячам (М. Грушевський, Козятинський 

район), письменникам і поетам (В. Стус, село Рахнівка, Гайсинського 

району), фольклористам та етнографам (Г. Танцюра, село Зятківці; З. Чорна, 

село Стіна, Томашпільського району), художникам («Тропінінські дні» в селі 

Кукавка, Могилів-Подільського району) та інші. Це давало можливість 

сільським жителям бути ближчими до історії України та сприяло їхньому 

всебічному розвитку [60, арк. 18]. 

У 471 любительських об’єднаннях і клубах за інтересами на кінець 

ХХ ст. знаходили заняття до душі та активно використовували свій час 8882 

відвідувачі Вінниччини. Найбільша їх кількість і належним чином 

організована робота в селах Гайсинського, Муровано-Куриловецьго, 

Тульчинського, Шаргородського, Калинівського, Томашпільського, 

Іллінецького районів. У Немирівському районі їх було 101. Водночас у таких 

районах, як Піщанський, Літинський, Крижопільський, Чернівецький, 

Хмільницький, Бершадський, Тиврівський, вони були або взагалі відсутні, 

або працювали лише 1–3 об’єднання. 

Видовищним дійством для селян були мистецькі свята. Наприклад, 

свято «Подільський оберіг» у селі Буша, Ямпільського району своє коріння 

пустило ще з 1988 року. Щорічно в серпні в історичну Бушу приїздили 

майстри, художники, фольклорні колективи. Його започаткував вінницький 

краєзнавець, художник і скульптор Сергій Кокряцький, який, крім значного 

внеску в культурний розвиток країни, зумів прикрасити будні жителів села та 

гостей свята. На 10-ту річницю заходу приїхали київські каменотеси Діна 

Марголіна і Володимир Микитенко, Володимир Кузнєцов і Дмитро Федічев, 

відомий херсонський каменотес Андрій Микитюк, скульптори із села 
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Букатинка Чернівецького району Олексій Альошків з дружиною Людмилою. 

Крім каменотесів, у святі брали участь митці, художники, вишивальниці. Усі 

обмінювалися досвідом, демонстрували свої творчі доробки, проводили 

майстер-класи, спілкувались і розважались [64, арк. 16]. 

Якщо проаналізувати ситуацію, що склалася на Вінниччині за перше 

десятиліття незалежності України, то бачимо різке зниження кількості 

хорових колективів, зникнення базових, опорних сільських хорів у 

Бершадському, Барському, Літинському, Тростянецькому районах. На досить 

низькому рівні був розвиток вокально-хорового жанру в Жмеринському, 

Липовецькому, Піщанському, Погребищенському, Теплицькому, 

Томашівському, Тиврівському районах. 

Кращі вокально-хорові колективи брали участь у відзначенні річниць 

відомих людей чи подій. Так, у 1997 році відзначалося 120-річчя від дня 

народження М. Д. Леонтовича. Концерт хорової музики відбувся на 

батьківщині композитора, в селі Монастирок Немирівського району. 

Незважаючи на всі соціально-економічні негаразди в суспільстві, в сільських 

закладах культури організовували «вогники», вечори-зустрічі з ветеранами 

війни і праці, естафети пам’яті, тематичні вечори, урочисті проводи до лав 

Збройних сил України. Плідну роботу проводив Тіньківський сільський 

будинок культури – там діяло 11 аматорських гуртків, до яких залучено 122 

учасники. За період 1999–2002 рр. Тіньківський будинок культури заробив 

11, 6 тис. грн. позабюджетних коштів [473]. 

Щоб подолати негативні прояви в культурній сфері села, аби 

покращити її структуру і стан, у 1997 р. Кабінет Міністрів України 

оприлюднив Постанову «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на 

державній та комунальній формі». З одного боку, це дало можливість 

закладам культури отримувати власні кошти для задоволення мінімальних 

потреб у розвитку своєї галузі, з іншого – прогнозувало зменшення 
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активності сільських мешканців через нестачу коштів у власних родинах 

[342]. 

З 2000 р. майже всі заклади культури, згідно з наказом Міністерства 

культури і мистецтв України «Про затвердження Державного реєстру 

клубних закладів України», перейшли на державне фінансування. 

Матеріальне становище закладів клубного типу це не покращило, проте 

популярним стає пошук спонсорів і меценатство. Сільські та районні клубні 

заклади надають платні послуги. У своїй більшості це проведення вечорів 

відпочинку для молоді (дискотеки) та оренда приміщення [63, арк. 2]. 

Проводилася робота щодо морального стимулювання творчих 

колективів та учасників масових заходів. Стає поширеним вручення грамот 

від обласної державної адміністрації, управління культури, нагород 

Міністерства культури і мистецтв України. 

Для вільного розвитку сфери культурної спадщини всіх національних 

спільнот, які мешкають на території України, духовні надбання яких є 

невід’ємною складовою частиною і потужним чинником збагачення 

культури всього українського суспільства, створюють належні умови для 

проведення різних заходів: вечори дружби, музично-літературні вечори, 

виставки, концерти. Тому особливістю роботи сільських клубів була робота з 

національними товариствами. 

Невід’ємною складовою самобутньої української культури є 

танцювальне мистецтво. Проблема його полягала у відсутності фахівців-

хореографів у сільській місцевості. Незадовільні умови праці, погане 

опалення закладів культури, відсутність спеціально обладнаних приміщень 

для занять хореографією, нестача коштів на придбання костюмів, взуття, 

фонограм не давали можливості оптимально розвиватися цьому напрямку. 

Проблема кадрового забезпечення в усіх сферах життєдіяльності села 

на кінець 90-х років ХХ ст. вимагала негайного вирішення. Тому Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про Порядок працевлаштування випускників 

вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державними 
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замовленнями» від 22 серпня 1996 р. передбачала, що випускники, які 

навчалися за державним замовленням, зобов’язані відпрацювати три роки з 

моменту укладання ними трудового договору із замовником [365]. 

Ще один законодавчий акт від 19 березня 1999 р. «Про державну 

підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості» визначав сприяння 

вступу молоді до вищих начальних закладів з подальшим її 

працевлаштуванням у сільській місцевості та забезпеченням житлом [337]. 

Усі ці документи мали сприяти напливу фахівців у села, але умови 

життя, які пропонувало їм тодішнє село, та заробітна платня не 

приваблювали молодь затриматися на довше зазначеного договором часу. 

Також зазначимо, що умови політичної, фінансової нестабільності, 

промисловий спад негативно вплинули на рівень аматорського мистецтва, 

втрату пріоритетів традиційного народного мистецтва. 

Проте в селі Червона Кам’янка Кіровоградської області, що жило 

давніми традиціями, серед старожилів збереглося багато обрядових 

українських пісень. Працівники Будинку культури захоплювалися 

відродженням національної культури – місцевих звичаїв. Створили 

фольклорний ансамбль «Вечорниці», у репертуарі якого пісні сивої давнини. 

Учасники ансамблю із задоволенням поспішали до Будинку культури, бо 

любили українську пісню. Знаходили вільний час від повсякденних турбот 

люди різних професій і занять. Серед них: Галина Журило – працівниця 

дільничої лікарні, Віра Варениця – завідувачка сауни колгоспу, Світлана 

Микитюк – пенсіонерка, Людмила Тригуб – продавець, Ніна Буревич – 

домогосподарка, Катерина Репіда – працівниця шкільної їдальні, Мирослава 

Орлова – бухгалтер сільради. Пісня допомагала їм у спілкуванні, в роботі, в 

житті [259]. 

Славилася своїми талантами і Гурівка на Кіровоградщині, центром 

культурного життя в якій був клуб. У 1990 році мешканці села, 

об’єднавшись, заснували вокальний ансамбль «Калинонька». До складу 

ансамблю входило 12 осіб. У 1995 році ансамблю було присвоєно звання 
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«Народний самодіяльний колектив». Жоден виступ не обходиться без 

аматорів драматичного колективу, до складу якого брали всіх охочих 

урізноманітнити своє дозвілля. Готуючись до творчих звітів перед глядачами, 

що заплановано програмою районного відділу культури, односельчани мали 

можливість стати активним учасником цього дійства [474, с. 128–130]. 

Жителі сільських територій значну увагу приділяли спорту та 

здоровому способу життя. За сприяння голів сільських рад, голів колгоспів, 

директорів шкіл, інструкторів зі спорту, вчителів фізичної культури жителі 

села відвідують спортивні секції з футболу, волейболу, баскетболу, шахів, 

шашок і беруть активну участь в обласних, районних та сільських змаганнях 

серед команд шкіл, колгоспів і сільських рад. На початку ХХІ ст. в селі були 

започатковані спортивні змагання на кубок сільського голови, в яких брали 

участь трудові колективи села. 

У грудні 2001 р. відбувся традиційний симпозіум-практикум народних 

майстрів «Бубнівська кераміка» в селі Бубнівка Гайсинського району та 

творчий вечір «Берегиня гончарного кругу» заслуженого майстра України 

Фросини Міщенко. У ньому взяли участь 18 учасників, місцеві жителі села 

протягом тижня могли спостерігати за роботою народних умільців [64, 

арк. 17]. 

На початок ХХІ ст. у деяких районах значно покращилася матеріально-

технічна база закладів культури, було придбано відеокамери для зйомок 

культурно-мистецьких заходів, зокрема в Барському, Берщадському, 

Гайсинському, Крижопільському, Літинському, Липовецькому, 

Тиврівському, Тульчинському, Хмільницькому районах Вінницької області. 

Зазначимо, що важливість діяльності закладів культури села знайшли 

глибоке розуміння й підтримку керівників місцевих органів самоврядування. 

Так, у ході фестивалю в Ладижинському сільському будинку культури, 

завдячуючи сільському голові О. О. Калько, було придбано звукоапаратуру, в 

Оксанинському сільському будинку культури – сценічні костюми тощо. 
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Але поряд з надбаннями, яких удалося досягти завдяки ентузіазму та 

відданості працівників культури, фінансово-економічна криза, яку 

переживала наша держава, негативно позначається на цій галузі. Припинено 

будівництво установ культури. Служителям культури на селі доводилося 

організовувати дозвілля односельців у найнесприятливіших умовах. 

Заслуговує на увагу практика проведення щорічних творчих оглядів 

аматорських колективів сільських закладів культури у Вінницькому, 

Калинівському, Гайсинському, Липовецькому районах, що сприяло 

активізації діяльності сільських закладів культури клубного типу, 

підвищення рівня виконання майстерності, зміцненню матеріально-технічної 

бази закладів. 

На межі тисячоліть склався своєрідний духовний та ідейний вакуум, 

згорталися громадські форми культурного життя. Значна частина молоді 

відійшла від користування послугами закладів культури клубного типу, які 

все більше комерціалізувалися. Посилився розрив між художньо-естетичною 

і моральною сторонами дозвілля. 

Серйозне занепокоєння викликало значне зниження інтересу молоді до 

книги, мистецтва, культури взагалі. Росли споживацькі настрої юнаків і 

дівчат, насамперед орієнтованих на сферу розваг. Такий стан справ 

пояснювався суто економічним інтересом, потягом молодих людей до 

накопичення грошей. До того ж поступово знищувалася та культурна 

інфраструктура, що була збудована за часів СРСР. 

Фаховий рівень порівняно з 1990-ми зростав. Збільшилась і чисельність 

масових заходів. У середньому одна клубна установа проводила 150 заходів. 

Звичайно, у районних центрах і селах з чисельністю понад 800 жителів цей 

показник був більшим, тоді як у населених пунктах, де мешкало менше 300 

людей, у десять разів менше [392, с. 15]. 

На високому рівні в клубних закладах продовжували відзначати 

міжнародні святкові дні, календарні державні професійні свята, свята за 

народним календарем, відзначення ювілеїв трудових і творчих колективів. 
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Ще одним святом у ХХІ ст. став День святого Валентина. У Худяківському 

сільському будинку культури Черкаського району у 2005 році зібралося 

понад 40 молодих пар, аби привселюдно довести глядачам щирість своїх 

почуттів. 

Починаючи з 2004 р., реалізовується виконання національної програми 

«Діти України» [339] та державної програми підтримки обдарованої молоді. 

Стали традиційними проведення фестивалів-конкурсів дитячої та юнацької 

творчості «Музичний зорепад», «Травневі самоцвіти», «Пісенні перевесла», 

«Дністрові надії» та інші. 

Проводили цикли заходів до Міжнародного дня захисту дітей: 

конкурси дитячого малюнку, зустріч юних поетів, благодійні акції для дітей-

сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, виставки дитячих виробів. 

Цікавою і змістовною була робота з дітьми і молоддю у Вінницькому 

районі. Для організації дозвілля дітей і молоді в закладах культури 

проводили турніри, конкурси, розважальні шоу-програми та ін. У сільському 

Будинку культури села Луки працювали гуртки авіамоделювання, спортивно-

технічного моделювання та іграшок-сувенірів, у яких брало участь багато 

молоді села. Цікавий колектив східних єдиноборств працював у 

Стрижавському СБК, дитячий гурток декоративно-прикладного та 

ужиткового мистецтва – в клубі села Щітки. 

У 2005 рік в областях провели атестацію народних колективів. На 

високому рівні підготувалися сільські колективи Барського, Гайсинського, 

Калинівського, Липовецького, Могилів-Подільського, 

Мурованокуриловецького, Оратівського, Погребищенського та 

Шаргородського районів Вінницької області. Талановиті люди цих районів 

представляли захоплюючі програми, твори військової тематики. Звіти 

проходили за участі широкої глядацької аудиторії, супроводжувалися 

виставками образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва народних 

умільців. 



130 
 

Серед традиційних заходів, спрямованих на розвиток сільської 

культури у 2005 році, стали свята пам’яті у вокально-хоровому жанрі: 

М. Леонтовича «Криниця Леонтовича – пісенне джерело» (село Марківка 

Теплицького району), П. Ніщинського «Пісенні крила сивої зозулі» (село 

Ворошилівка Тиврівського району), Р. Скалецького «Співець подільського 

краю (село Михайлівка Бершадського району). 

Приділяли увагу й естрадному співу, що з кожним роком ставав усе 

популярнішим серед сільської молоді. Традиційні конкурси сучасної пісні 

давали старт молодим виконавцям із сільської місцевості до участі в 

міжнародних і всеукраїнських конкурсах і фестивалях. На жаль, у селах було 

менше можливості отримати належні умови для розвитку своїх здібностей: 

відсутність музичної апаратури, непристосовані приміщення для репетицій, 

нестача педагогів із вокалу та музики та ін. Але талановиту молодь це не 

зупиняло, бажання бути почутими і популярними долало всі перешкоди. Так, 

наприклад, у 2005 році дипломантом ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

естрадної пісні пам’яті Раїси Кириченко «Пісенні крила Чураївни» в 

м. Полтава була Анжеліка Григору із смт Липовець; друге місце в обласному 

відбірному конкурсі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Звичайне диво» виборола Юлія Юркова із села Лозівка 

Чернівецького району Вінницької області та інші [66, арк. 25]. 

Для сільських жителів Вінниччини 2005 рік став роком відомої 

фольклористки Явдохи Зуїхи, 150-річчя від дня народження якої широко 

відзначалося в усіх селах. У селі Кущинцях, що на Гайсинщині, де вона 

народилася, провели фольклорно-мистецьке свято за участю кращих 

фольклорно-етнографічних колективів Гайсинського району, у виконанні 

яких прозвучало понад 100 пісень із записів Явдохи Зуїхи. 

Також цей рік позначений 115-річчям від дня народження 

фольклориста, етнографа, народознавця Степана Килимника. На його 

батьківщині, в селі Якушинцях Вінницького району, теж відбулося 

фольклорне свято, що ввібрало красу народних умільців минулого й 
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сучасного. Окрасою для гостей свята був славнозвісний народний 

аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль «Брикса» Бохоницького 

СБК Вінницького району. 

Новим явищем у незалежній Україні була увага до розвитку мови, про 

що свідчать різноманітні заходи. Наприклад, «Наша мова калинова», 

«Любіть книгу – джерело знань» проведені у Звенигородському районі, свято 

«Мово наша рідна» – в Маньківському, усний журнал «Наша хата – хата 

батьківська» – в Михайлівському сільському будинку культури, «Звучи, 

рідна мова» – у Драбівському, тематичний вечір «Тут наша мова не вмирає» 

– в Городищенському на Черкащині [128, арк. 19]. 

У сімейно-побутових відносинах у зв’язку зі складним економічним 

становищем у країні накопичилося багато проблемних ситуацій, серед яких 

зростання чисельності розлучень через малозабезпеченість, негативний 

вплив алкоголю, низька культура сімейного дозвілля. Тому перед клубними 

закладами постало питання, як запобігти подібним явищам. Розпочалася 

серія заходів, спрямованих на організацію сімейного дозвілля, зокрема 

вечорів відпочинку, конкурси та вікторини, свята родини, матері, пропаганда 

здорового способу життя та ін. 

Для жителів сільської місцевості вагоме значення мало поширення 

інформації про шкоду алкоголізму, наркоманії та запобігання СНІДу. У 

співпраці зі школою, що забезпечувала широку аудиторію глядачів, 

працівники сфери культури організовували лекції, інсценізації та показ 

відеороликів на зазначену тематику. А в селі Буртах Шполянського району 

було створено театр «Відродження», його учасники намагалися внести свій 

посильний внесок у боротьбу зі шкідливими звичками. 

Водночас для повнішого задоволення потреб сільської молоді в 

організації змістовного дозвілля працівникам культурних установ не 

вистачало коштів на більш сучасні форми роботи та оплату праці керівників 

гуртків. Проте не всі жителі сільських територій перекладали 

відповідальність за насиченість дозвіллєвої сфери на культпрацівників, 
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вважаючи відповідальними в цьому питанні представників влади та власні 

амбіції (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Розподіл відповідей респондентів на питання «Як Ви вважаєте, від 

кого залежало Ваше дозвілля? 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

Отже, культурний процес доби незалежності характеризувався 

суперечливими тенденціями. Мережу клубних установ скоротили, 

матеріально-технічний стан погіршився, спостерігалася нестача 

кваліфікованих працівників сфери культури. Найбільшим здобутком 

клубного життя досліджуваного періоду стало збереження духовного 

потенціалу сільського люду через низку культурних заходів, проведених за 

сприяння клубних установ. 

У досліджуваний період особливе місце на селі посідало кіно, яке за 

емоційним, ідейним і художнім впливом на людину стало найулюбленішим 

видом мистецтва. Сільська мережа кінообслуговування сформувалася ще за 

часів УРСР, тому після розпаду СРСР кінотеатри та кіноустановки 

автоматично перейшли у спадок Україні, ставши власністю сільських, 

селищних територіальних громад. 

Перехід до ринкових відносин, різкий спад виробництва, підвищення 

цін, що призвело до зубожіння значної частини населення, не могли не 

позначитися на кіноіндустрії. Більшість закладів культури ледь жевріли, 
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майже зруйнована система кіновідеопрокату. Цей вид мистецтва став більше 

комерційним, ніж національним. Трансляція українських фільмів практично 

зійшла нанівець. 

Проблеми, що виникли в системі кінообслуговування в 90-х рр. ХХ ст., 

характеризують І. І. Волошенко та К. Г. Бульба на прикладі 

Монастирищенського району Черкаської області: «У 1992 р. працювало 27 

кiноточок, але вони тепер діяли не 24 робочi днi, а 18. З 10 серпня вперше 

пiдвищилися цiни на квитки: у кiнотеатрі – 10 крб. за одну серію, у селах – 7 

крб., для дітей – 2 крб., з 1 грудня в кiнотеатрi – 20 крб., а в селах – 12 крб., 

для дітей – 5 крб. Не стало бензину і коштів на доставку кiнофiльмiв. У 

зв’язку із цим вiдправили в груднi 20 кiномеханiків та заступника директора 

у вiдпустки без оплати. У цьому ж році працівники дирекцiї перейшли на 

скорочений чотиригодинний робочий день, були скороченi посади інженера 

та контролера, касира перевели на 0,5 ставки. У 1993 р. закрили кiноточки в 

Чапаєвцi, Степiвці, Антонiні, Вільно, Дiбрiвцi. А цiни на квитки зросли в 

селах з 10 до 500 тис. крб.» [438, с. 209]. 

Через суцільну комерціалізацію галузі на початок ХХІ ст. селяни 

практично втратили можливість користуватися кінематографом. На цей 

показник також вплинуло зростання ролі інших форм і видів культурної 

діяльності, передусім засобів масової інформації, відео, Інтернету, які за 

1991–2005 рр. почали займати більшу частину в структурі вільного часу 

селянина. За умов активного входження інформаційних технологій у життя 

сільської молоді сім’ї, які могли собі дозволити придбати комп’ютер, тепер 

використовували його для прослуховування музики, перегляду фільмів, 

роботи/навчання, а також ігор та спілкування з друзями. 

Проте в 90-х рр. ХХ ст. відвідування кінотеатрів було популярним 

видом дозвілля, іноді на перегляд кінофільму збиралося все село. Якщо в 

село привозили новеньку кінострічку, то майже всі зали перегляду були 

переповнені глядачами. З часом цю традицію витіснили домашні кіносеанси і 

колишні кіноустановки зачинили. Наприклад, на Кіровоградщині у 1991 р. 



134 
 

було 882 кіноустановки, 1995 р. – 521, 1999 р. – 107, 2005 р. – 53. Лише в 

Добровеличківському районі на 1991 р. була 51 кіноустановка, а в 1997 р. – 

жодної. Аналогічна ситуація у Вільшанському, Долинському, 

Новоукраїнському й інших районах. До 2005 р. 9 районів Кіровоградської 

області не мали кіноустановок узагалі. Відповідно 94,6 % сільських 

населених пунктів забули, що таке перегляд кіно всією сільською громадою 

[407; 409]. 

Найбільше кіноустановок, що залишилися на початок ХХІ ст., 

зосереджувалося в Голованівському, Знамянському, Новгородківському та 

Онуфріївському районах, але кожна друга з них потребувала капітального 

ремонту. 

У селах Вінницької області на середину 1990-х рр. працювала 1061 

кіноустановка, на кінець 2005 р – 448. Найбільша частка демонстраторів кіно 

на поч. ХХІ ст. була в селах Бершадського (38), Теплицького (33), 

Немирівського (32), Ямпільського (31), Погребищенського (31) та 

Шаргородського районів (30). З 2003 р. без кіноустановок залишились усі 

села Козятинського, Калинівського, Могилів-Подільського, 

Мурованокурилівського, Оратівського, Чернівецького та Ямпільського 

районів. Кількість відвідувань кіносеансів у Погребищенському районі 

протягом 2004 року становила 0,2 тис. осіб, це при наявності 31 

демонстратора фільмів, тоді як у Бершадському районі цей показник склав 

8,6 тис. [176]. 

На Черкащині у 1995/6 році було 677 кіноустановок, що 

розташовувались у селах, на 1 листопада 2005 р. їх чисельність зменшилася 

до 125. Не мали їх 70,4 % від загальної кількості сільських населених 

пунктів. 

У газеті «Сільські вісті» за 1992 р. йшлося про кіносеанси: «Кількість 

глядачів у кінозалах незначна – кілька десятків, а то й одиниць, часто буває, 

що через їх відсутність сеанс відміняється. Навіть сьогодні цей заклад вражає 

архітектурною довершеністю. Театральний зал на 650 місць, кінозал більш як 



135 
 

на 300, просторі холи, чудова бібліотека і читальний зал, більярдна, велика 

кількість кімнат для гуртківців, виставочний та обрядовий зали, окремі 

кімнати для культ працівників. І все це в селі, де всього півтори тисячі 

мешканців. Люди старшого віку не поспішають до місцевих «вогнищ 

культури», які не в змозі конкурувати з телебаченням» [188]. 

Передумовою розвитку української культури стало зростання в 

багатьох її сферах національної культурної свідомості, реального освоєння 

культури. Чи не основним засобом в освоєнні здобутків української культури 

стали засоби масової комунікації (радіо, телебачення), що значно 

поширилися на теренах українського села. Але в їхніх програмах культурно-

просвітницькі передачі та передачі для дітей і молоді посідають незначне 

місце. 

Зарубіжні фахівці стверджували, що телевізійно-цивілізаційною 

вважається та держава, яка має не менше десяти каналів, тоді як в Україні на 

початку 90-х років їх нараховувалося п’ять. Радіотранслювання теж не 

виконувало повноцінно свої функції, оскільки 28 % респондентів повідомили 

про відсутність радіоточки в їхньому селі, ще третина зауважили про її 

роботу лише до 1990-х рр. (рис. 3.4). 

 

 

 

Рис. 3.4. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи працювала в 

селі радіоточка?» 
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Могутній вплив на формування українського етносу та повсякденне 

життя сільського населення України справляла релігія. Діючи завжди в 

конкретному етнічному середовищі як складова самосвідомості певного 

народу, релігія на терені українського життя органічно ввійшла у його 

матеріальну і насамперед духовну культуру – мову, традиції,обряди, мораль, 

космологію, загалом менталітет. 

Церковно-релігійна ситуація в Україні була відмінною від тих, що 

склалися в більшості постсоціалістичних країн Центральної та Східної 

Європи. Тут не було домінуючої Церкви, з якою асоціювало б себе 

суспільство або переважна його частина. Тому церковно-релігійна ситуація в 

Україні 1991–2005 рр. визначалась чинниками, більшість з яких були 

породжені регіональними особливостями релігійного життя, значною мірою 

зумовлені історичним минулим регіону, національним складом його 

населення, усталеними традиціями, зокрема сімейними, способом 

господарювання, загальним культурно-освітнім рівнем населення, 

політичними процесами тощо [561, с. 45].  

Вперше законодавче регулювання діяльності Церкви і релігійних 

організацій, міжконфесійні та церковно-державні правовідносини, було 

представлено в Конституції України [322]. та в Законі України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» [370]. Ці документи гарантували захист прав і 

законних інтересів громадян незалежно від їх ставлення до релігії, світогляду 

чи віровчення, визначав обов’язки держави щодо релігійних організацій, 

рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до релігії і т. д. 

Окремими статтями розглядалось відокремлення церкви від держави та 

школи. Трактувалась віротерпимість та толерантність, що в подальшому 

сприяло динаміці розвитку релігійної мережі на території України. 

Намагання вдосконалити релігійну політику простежується і в Указі 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання 

негативних наслідків тоталітарної політики колишнього союзу РСР стосовно 

релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій» від 



137 
 

21 березня 2002 р., в якому йшла мова про науково-просвітницьку роботу 

серед жителів України з питань релігії та інформаційне забезпечення [355].   

У 2005 р. наказом Міністерства Освіти і науки України «Про вивчення 

у навчальних закладах факультативних курсів з етики вірита релігієзнавства» 

було затверджено склад спеціальної комісії для розробки змісту 

факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства з метою подолання 

морально-духовної кризи суспільства, поєднання зусиль держави, 

громадянського суспільства і Церкви, у створенні високодуховного 

виховного середовища, забезпечення морально-етичного виховання 

учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах країни. Чинне 

законодавство України з питань забезпечення свободи совісті мало в цілому 

демократичний характер і відповідало нормам міжнародного права [330]. 

Входження України в 1991 р. у свою незалежність співпало з 

входженням її і у світ демократії. За перші 15 років в умовах повної свободи 

совісті релігійна мережа України пережила своєрідний ренесанс. Якщо в 

тоталітарній Україні офіційно було зареєстровано державними органами 

лише дев’ять конфесій, то на початок ХХІ ст. їх мали вже більше ста, 

кількість їх релігійних організацій зросла з 4,5 до біля 34 тисяч. Якщо в 

радянські часи офіційно відносили себе до віруючих лише 5–10% опитаних, 

то у 2005 р. кількість релігійних людей збільшилась до 65–70%, а  у сільській 

місцевості цей показник ще більше зростав [561, с. 15]. 

Для прикладу, пожвавлення релігійного життя сільського населення, 

зазначимо, що у селі Красносілка, що на Вінниччині, знову почали 

відзначати релігійні свята. З моменту останнього разу святкування 

релігійного дійства минуло 30 років, і 19 січня 1992 року в центрі села, на 

ставу, відбулося свято Водохреща. Сюди зійшлося майже все доросле 

населення Красносілки та діти. Тепер це свято відбувається щорічно [480, 

с. 314]. 

На початку 1990–х рр. характерним явищем був екстенсивний розвиток 

релігійних інституцій, що до середини зазначеного десятиліття завершується: 
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в Україні вже створилась інституційна мережа релігійних організацій, 

достатня для задоволення релігійних потреб віруючих і подальший її 

розвиток мав характер природного відтворення. По роках офіційна 

статистика Державного Комітету України у справах релігії фіксувала такі 

зміни кількості релігійних організацій на початок відповідного року: 1992 рік 

– 12962, 1993 –15017, 1994 – 14962, 1995 – 16984, 1996 – 18111, 1997 – 19110, 

1998 – 20406, 1999 – 21843, 2000 – 23543, 2001 – 25405, 2002 – 27072? 2003 – 

28387, 2004 – 29785, 2005 –  30805 [561, с. 30]. За данми Українського центру 

економічних та політичних досліджень імені Разумкова, центр релігійної 

активності виразно зміщувався у західні області країни, де проживало лише 

19,7 % населення і, при цьому, зосереджено було майже 43 % усього масиву 

релігійних організацій. Тоді як, майже п’ята частина релігійних громад 

країни були зосереджені в Центральному регіоні.  

Починаючи з перших років незалежності, в Україні особливу роль у 

духовному, а отже, і культурному житті суспільства стала відігравати церква. 

Віруючі активно ставили питання про відкриття храмів і реєстрацію тих 

культових приміщень, які свого часу були зняті з обліку. Упродовж 1996–

2005 pp. кількість діючих установ культури на селі зменшувалася, але число 

культових споруд зросло з 8,8 до 11,3 тис. [415, с. 127].  

За конфесійною ознакою в Україні перше місце посідало православ’я. 

До нього належало 52,2% їх загальної кількості. Православ’я в Україні не 

мало єдиного інституційного оформлення. Діяло три чисельні Церкви: 

Українська Православна Церква (УПЦ), Українська Православна Церква–

Київський патріархат (УПЦ–КП), Українська Автокефальна Православна 

Церква (УАПЦ) – та вісім невеликих угруповань, які сповідували окремі 

версії православного віровчення. На початку досліджуваного періоду 

існувала гостра міжконфесійна та державно-церковна кризи, апогей якої 

припадав на першу половину 90-х рр. ХХ ст. На поч. ХХІ ст. міжконфесійні 

суперечки не вирішились, хоча пік вже минув [524, с. 18]. 
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Найбільша концентрація православних громад серед досліджуваних 

областей, знаходилась на Вінниччині. На початок ХХІ ст. мережа релігійних 

організацій, що діяли у Вінницькій області становила – 1391, з яких 749 

представляли Українську православну церкву, 127 – Українську православну 

церкву Київського патріархату, 51 – Українську автокефальну православну 

церкву. Друге місце відведено Черкащині: з 849 зареєстрованих релігійних 

організацій 406 належало Українській православній церкві, 80 – Українській 

православній церкві Київського патріархату, 46 – Українська автокефальна 

православна церква. У Кіровоградській області налічувалось 413 

зареєстрованих релігійних організацій, серед яких 185 – Українська 

православна церква, 25 – Українська православна церква – Київського 

Патріархату, 13 – Українська автокефальна православна церква [535, с. 12-

13]. 

Православ’я на Україні функціонувало на двох рівнях: на догматично-

канонічному та на рівні побутової релігійності, останній з яких виступав 

проявом міри та характеру впливу першого на побутову свідомість і 

поведінку людей конкретної етносоціальної групи.  

Церковно-релігійне життя українського населення з 1991 по 2005 рр. 

значно активізувалося. Соціологічні дослідження 1991–2005 рр. виявляли 

чітку тенденцію зростання числа людей, які стали прихильно ставитися до 

релігії. У 1991 р. за даними опитування проведеного Інститутом філософії 

тих, хто декларував себе як віруючих, було 43 %, За даними Київського 

міжнародного інституту соціології – 48 %. За даними Українського центру 

економічних і політичних досліджень імені Разумкова протягом наступних 

14 років особливих змін рівня і характеру релігійності українського 

суспільства не сталося. До віруючих відносили себе близько 60 % громадян 

України, а до невіруючих – близько 10 %. Майже кожен п’ятий українець 

вагався між вірою і невір’ям, а кожен двадцятий був байдужим до питання 

віри [561, с. 104]. 
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Ядро релігійних осіб, для яких характерним було послідовне 

дотримання норм і приписів своєї конфесії та відповідна суспільна поведінка, 

що відповідала багатьом церковним вимогам, залишались незмінними досить 

тривалий час. Якщо точніше, це кожен восьмий житель досліджуваного 

регіону. Місцями найбільшої концентрації віруючих за типом поселення 

були здебільшого села (61 %) та селища міського типу (62 %).  Орієнтуючись 

на дані Українського центру економічних та політичних досліджень імені 

Разумкова щодо самовизначення сільського населення в конфесійних 

координатах, виявляємо, що в середовищі сільського населення центральних 

областей України були віруючі, які не завжди були прихильниками будь-якої 

конкретної релігії чи деномінації і вважали себе християнами [305, с. 78].  

За перше десятиліття незалежності владою різних рівнів у власність і 

користування релігійним організаціям Центрального регіону України було 

передано 4300 культових будівель та понад 10 тис. предметів культового 

вжитку, побудовано 25797 храмів та молитовних будинків. За роки державної 

незалежності України кількість культових будівель та пристосованих 

приміщень якими користувались церкви Вінницької, Кіровоградської та 

Черкаської областей збільшились на 97,2%. Значна частина цих будівель 

була відновлена або збудована коштом і стараннями місцевих громад, 

колективів підприємств чи окремих меценатів. У селах відновлювали 

систематичне богослужіння. Повертались до життя колишні культові 

споруди, які до початку 90-х pp. використовували з найрізноманітнішою 

метою – від складів склотари до клубних приміщень та спортзалів [461, 

с. 610]. 

Проте забезпеченість сільських територій зазначених областей 

культовими будівлями залишалась однією з найгостріших проблем 

релігійного життя місцевих жителів. Вільний доступ до храму Божого мали 

лише 76 % опитаних, 34 % зазначили про відсутність  церкви у своєму селі 

(рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи була в селі 

церква?» 

Одним із критеріїв релігійності особи, крім самовизначення щодо віри, 

належності до певної релігії, була культова поведінка, зокрема відвідування 

релігійних служб.  Дані, отримані в результаті опрацювання анкет-відповідей 

учасників опитування, засвідчили, що більшість (82 %) мешканців 

українського села ідентифікували себе як віруючих, релігійних людей, хоч і 

відвідували церкву нерегулярно (рис. 3.5). Селяни брали участь у церковних 

відправах, без настоятелів і служителів сільських храмів не обходилися 

весільні та поховальні обряди, освячення новозбудованого приміщення чи 

хрещення дитини. 

 

Рис. 3.5. Розподіл відповідей респондентів, щодо відвідуваня жителями 

села церкви 
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Майже 1/4 населення не відвідували релігійні служби через їх надмірну 

тривалість, та через необізнаність в релігійних обрядах. Іншими найбільш 

поширеними мотивами була невіра в Бога та формальність богослужінь. 

Тобто певну частину громадян (у т. ч. і віруючих), стримувала від 

присутності на релігійній службі її ортодоксальний характер. 

Серед населення були поширені і наступні думки: 

«Якщо я не іду до церкви, не присутній на службі, не здійснюю обряди 

і не знаю всіх особливостей віровчення, це ще не означає, що я не віруючий» 

– житель села Івангород, Христинівського району, що на Черкащині [379]. 

«Не мала здоров’я і можливості ходити до церкви, то це я що, не 

віруюча чи що? Мене батьки вчили дотримуватись Заповідей Божих, а не 

давати виторг церкві» – жителька села Йосипівка, Ульяновського району 

Кіровоградської області [382]. 

«Служба в церкві це добре, коли є час, та в 1990-ті рр. ми щодня 

молились та думали де грошей взяти аби дітей в школу зібрати. Днями й 

ночами працювали на городі, щоб потім в Москві було що продавати. Взимку 

худобу гляділи, горіхи били… Не звикли ми в церкву ходити, та в Бога все ж 

вірили» – жителька села Пороги, Ямпільського ройону, Вінницької області 

[377]. 

За офіційними даними на поч. ХХІ ст. потребували Церкви для 

спілкування з Богом трохи більше половини віруючих 53,2 %, ще 12,7 % 

свідчили, що їм достатньо спілкування з Богом «сам на сам». Серед мотивів 

відвідування релігійних служб були: спілкування здійснення релігійних 

таїнств; сповіді; причастя; данина традиціям народу і власної сім’ї; душевна 

тривога; прагнення відчути полегшення; роковини смерті близьких, друзів; 

відвідували служіння лише тому, що так робила більшість; за компанію з 

друзями, родичами, приятелями; відвідування релігійних служінь для 

задоволення естетичних потреб [298, с. 90]. 

Для більшості мирян, характерним було наслідування лише 

обрядовості, не заглиблюючись при цьому в суть конфесійного віровчення. 
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За даними соціологічного опитування 85 % віруючих здійснювали обряд 

посвячення в ту чи іншу релігійну віру. З них 88 % тих, над ким здійснювався 

обряд православного хрещення. І хоча переважна більшість проходили обряд 

у несвідомому віці, він наклав відбиток на формування та усвідомлення 

людиною свого ставлення до віри [298, с 92].  

В центрі уваги майже всіх релігійних конфесій було питання мови. 

Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконувала цілий ряд функцій – 

комунікативну, експресивну, ідентифікаційну, гносеологічну, естетичну, 

культурну. Вона виступала гарантом розвитку національного організму, в 

просторовому і часовому вимірах. Мовний фактор був універсальним 

засобом збереження національної духовності. У переломленні через 

національну самосвідомість мова формувала своєрідність (у тому числі й 

релігійну) світобачення. Особливістю богослужінь в Україні та центральних 

її областей, було ведення служб не державною, а російською мовою. 

Російською велися заняття в духовних навчальних закладах, друкувалась 

богословська література, преса, велись радіо– і телепередачі [561, с. 7].  

Релігійно–церковне життя – явище складне, і чільне місце в ньому 

належало проповіді слова Божого. Слово в храмі виступало як засіб прямого 

спілкування Бога з людьми, концентрований вираз сакрального. Божа 

благодать нібито особисто присутня під час читання Біблії, проповіді Христа, 

яке саме по собі є своєрідною формою спілкування Бога з віруючими. В слові 

звучала любов до Бога, спокута перед ним, прохання до нього, очищення 

перед ним. 

Особливе місце в релігійно-церковному житті займала молитва. Вона 

могла виражатись або як традиційно уставлений текст (наприклад молитва 

«Вірую», «Богородице, Діво…» тощо), або як текст довільно складений і 

висловлений священиком у храмі нібито від імені всіх присутніх, або як 

індивідуально підготовлений віруючою людиною такий текст, коли вона 

добирає слова відповідно до свого розуміння життєвої ситуації та перспектив 

особистого життя. Під час виголошення молитви (прямого чи 
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опосередкованого через служителя культу) людина зверталась до Бога як до 

власного спасителя, який слухає її, хоч і не завжди або не відразу відповідає 

на її прохання. 

Для 73 % віруючих молитва була найважливішою складовою їх 

духовного життя. Дві третини віруючих, знали текст не більше трьох 

молитов, інші звертатися до уявлюваного ними Бога у довільній формі. 

Причинами звернень були негаразди із власним здоров’ям чи здоров’ям 

когось із близьких, відчуття небезпеки, страху, душевного неспокою і т. д. 

[298, с. 95]. 

Окремою темою для сільського населення було читання Біблії. Зі слів 

респондентів, вони були знайомі з її змістом вже на початку 1990-х рр. 

Значна частина мирян отримали книгу у спадок або в дарунок. 

Для ширшого пізнання Біблії населенням України проводилась робота 

на державному рівні. Відповідно, у шкільних музеях, бібліотеках, навчальних 

закладах Черкаської області організовувались книжково-ілюстративні 

виставки «Велика книга духовності», виставки творів образотворчого 

мистецтва, проводились вікторини та конкурси творчих робіт. У 

Кіровоградській області, релігійні організації розповсюджували Біблію серед 

незахищених верств населення, у навчальних закладах, в’язницях, у школи 

віддалені від районних центрів [319, с. 32]. 

Наприклад, Вінницьке обласне об’єднання євангельських християн-

баптистів разом з обласним відділенням міжнародної християнської місії 

«Гедеон», місійним товариством церкви «Обітниця миру» провели 

просвітницьку роботу в селах Шаргородського, Літинського, Липовецького, 

Чечельницького районів. Школярам було роздано понад тисячу подарунків 

та Біблії українською мовою [319, с. 36]. 

Зміни способу життя наприкінці ХХ ст. спонукали віруючих 

пристосовуватись до умов часу. Миряни змушені були користуватись 

досягненнями сучасної техніки, інформатики, медицини, фармакології, хімії, 

іншим, щоб мати змогу працювати. Вони не могли відмовитись від досягнень 
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цивілізації, тому у своєму буденному житті більшість віруючих відступало 

від вчення Церкви. Молодь же, у своїй більшості, ставилась формально до 

релігії та була переконана у можливості людини власними силами 

вибудувати своє життя без сподівання на Бога. Для молодого покоління 

релігія була швидше народною традицією, яку по можливості слід шанувати, 

а не необхідною складовою життя. 

Якщо раніше, для православної сім’ї характерним було заохочення до 

скромності, мінімалізм в їжі, інтер’єрі та одязі, то з кожним роком 

незалежності швидко поширювались нові стандарти: престижна робота, 

будинок, повна чаша життєвих благ [302, с. 229]. 

Церква була діяльним інститутом, що репрезентував, оберігав і 

поширював релігію, а відтак виступала духовним вихователем людини 

впродовж усього її життя. Проте відвідували її переважно люди літнього 

віку, молодь же сторонилася церковного життя через брак часу та низький 

рівень духовного розвитку (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Хто ходив до 

церкви» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

Таким чином, у роки незалежності спрямовується курс на відновлення 

духовного виховання шляхом різноманіття релігійної палітри, але відсутність 

повноцінних умов задоволення потреб віруючих гальмувала прогрес у цій 
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сфері, залишаючись приватним питанням кожного селянина. Для релігійної 

ситуації кінця ХХ – поч. ХХІ ст. в Україні були характерними дві 

взаємодоповнюючі та взаємоспонукаючі тенденції: повернення до 

ортодоксального віровчення (насамперед православ’я) та пошук нових 

ціннісно-релігійних орієнтирів. Є підстави вважати досить значний розрив 

між релігійністю населення та його фактичною участю в діяльності Церкви. 

Проте серед особливостей релігійності сільського населення, впродовж 

досліджуваного періоду, слід зазначити наступне: 

 із збільшенням віку людини зростав рівень її релігійності; 

 серед чоловіків рівень релігійності був менший чим серед жінок 

(ця різниця коливалась в межах 15–20% і пояснювалась природнім фактором: 

жінки більш емоційні, вразливі, чутливі, а світогляд чоловіків більш 

раціональний і прагматичний); 

 рівень релігійності залежав від регіону (найвищий на Вінниччині, 

найнижчий – Кіровоградська область); 

 залежність від типу населеного пункту та чисельності його 

жителів; 

 залежність між релігійним самовизначенням людини та умовами 

їх виховання в сім’ї. 

У зв’язку з піднесенням національної свідомості та з метою збереження 

історичного минулого українських земель у період 1991–2005 рр. в Україні 

активізується музейна справа. Поряд зі школами, будинками культури, 

бібліотеками значну роль у вшануванні національних традицій відіграли 

сільські музеї. Особливістю музейної справи було те, що з перших років 

незалежності України перед сільськими музеями відкрилися можливості 

об’єктивного дослідження, висвітлення маловідомих і замовчуваних подій 

минулого, збереження історико-культурної спадщини. 

Окремим напрямком державної роботи було врегулювання музейної 

справи. Широку базу нормативно-правових актів у незалежній Україні 

започаткував Закон «Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 р. Для 
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останнього десятиліття ХХ ст. суттєвими були і Наказ Міністерства освіти 

України «Про затвердження Положення про музей при закладі освіти 

системи» від 20 травня 1997 р. [343] та Указ Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України» від 22 березня 2000 р. 

[357]. У цих документах визначено особливості роботи музейної справи, 

види музеїв, статут, фінансування, матеріально-технічне забезпечення та ін. 

На музейну справу в селах центральних областей України ці документи теж 

впливали, але чимало пунктів неможливо було реалізувати через відсутність 

спеціалістів із тієї чи тієї галузі, слабку матеріально-технічну базу та 

незначну державну підтримку в реальних умовах. 

Наприклад, на Черкащині важливу роль у розвитку музейної справи в 

сільських населених пунктах відігравали історико-культурні заповідники, що 

сприяли соціокультурному відродженні ряду сіл, територію яких вони 

охоплювали. Досліджувана область налічувала такі заклади, як Національний 

заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка», Державний історико-

культурний заповідник «Трахтемирів» та Державний історико-культурний 

заповідник «Трипільська культура». 

Перший розпочав свою роботу на основі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 1992 р. з метою збереження Шевченківських 

меморіальних місць на базі пам’яток історії, культури та природи в селах 

Шевченковому, Моринцях, Будищах Звенигородського району, пов’язаних із 

життям і творчістю Т. Г. Шевченка. У 1994 р. на пропозицію Черкаської 

обласної державної адміністрації, підтриману Міністерством культури, 

Кабінет Міністрів України постановив заснування комплексу пам’яток історії 

та культури, що знаходиться між селами Трахтемирів і Бучак Канівського 

району, – Державного історико-культурного заповідника «Трахтемирів» 

[335]. У свою чергу, Державний історико-культурний заповідник 

«Трипільська культура» був заснований лише у березні 2002 р. з метою 

збереження і раціонального використання археологічних пам’яток 

землеробської трипільської культури ІV–ІІІ тис. до н. е. та розташовувався на 
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території сіл Тальянки, Легедзине, Майданецьке, Веселий Кут, Глибочок, 

Піщана, Онопріївка Тальнівського, Косенівка, Доброводи, Аполянка 

Уманського та Чичиркозівка, Вільховець Звенигородського районів [334]. 

Крім того, пожвавили роботу близько двохсот музеїв у селах Черкаської 

області, що поступово ставали справжніми центрами вивчення історії рідного 

краю. 

На громадських засадах у Вінницькій області функціонувало теж 

близько 200 музеїв, кожен другий – у сільській місцевості. Окреме місце 

належить Державному історико-культурному заповіднику «Буша», 

розташованого в Ямпільському районі, створеному за ініціативою місцевих 

органів влади згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 

2000 р. [333]. На території заповідника розташований парк історичної 

культури та музеї, що приваблюють туристів, тим самим урізноманітнюючи 

повсякденне життя і місцевих жителів. 

Не менш важливим був державний музей-заповідник Івана Карпенка-

Карого (Тобілевича) «Хутір Надії» в с. Миколаївка Кіровоградської області, 

створений у 1956 р. на території садиби, що належала визначному 

драматургу, театральному діячеві кінця XIX – поч. XX ст. Іванові Карпенку-

Карому (Тобілевичу). Щороку хутір відвідували понад 4 тис. гостей з різних 

регіонів України та зарубіжжя, при тому що власних жителів було до 500 

[321]. 

Мережа державних музеїв у сільській місцевості в 90-ті роки ХХ – на 

початку ХХІ ст. формувалася переважно за рахунок своєрідної системи 

переростання музеїв при навчальних закладах у музеї на громадських 

засадах, останніх – у народні, а народних – у відділи та філії обласних 

краєзнавчих музеїв або історико-культурних заповідників. Наприклад, на 

Черкащині сільський історичний музей в селі Суботів, етнографічний музей у 

селі Стецівка та краєзнавчий у селі Медведівка на підставі Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про створення Чигиринського державного 
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історико-культурного заповідника» від 19 травня 1992 р. увійшли до складу 

Національного заповідника «Чигирин» [372]. 

Для сільських територій характерним було поширення музеїв на 

громадських засадах, які, на відміну від державних, переважали чисельністю. 

Вони функціонували у складі підприємств, установ та організацій, але не 

були їхніми підрозділами, не мали штатних працівників та окремого 

Положення про роботу музею, затвердженого радою музею, проте все ж 

вважалися різновидом музеїв. Ураховуючи це, найбільш чисельною групою 

музеїв у сільській місцевості центральних областей України були музеї при 

закладах освіти системи Міністерства освіти України (у школах, коледжах, 

університетах, закладах професійної освіти тощо), основна мета таких 

закладів полягала в залученні молодого покоління до вивчення та збереження 

історико-культурної спадщини свого народу у формуванні освіченої творчої 

особистості та сприянні відродженню і розбудові національної системи 

освіти. 

Діяльність музеїв у селах Вінницької, Кіровоградської, Черкаської 

областей сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу закладів 

освіти і поглибленню загальноосвітньої та професійної підготовки сільської 

молоді, стимулює цікавість до пошукової, краєзнавчої, науково-

дослідницької, художньо-естетичної роботи та природоохоронної роботи. 

Сфера дозвілля поєднує найрізноманітніші види життєдіяльності 

людини. Дуже важливою є організація саме сімейного дозвілля, адже сім’я, 

як відомо, є природною основою суспільства. У сім’ї, через сім’ю, в умовах 

родинного побуту, праці, дозвілля формуються первинні ціннісні покоління. 

Значущим фактором впливу на спосіб проведення та специфіку 

дозвілля в родинах були вікові особливості її мешканців. Для дітей 

поширеними були розваги на свіжому повітрі, у вигляді ігор, відвідування 

гуртків і спортивних секцій. Молоді притаманний публічний характер 

відпочинку: дискотеки, клуби, ресторани та кав’ярні, спортивні видовища, 

кінотеатри тощо. Для людей старшого та літнього віку провідними були: 
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медіапростір (телебачення, радіо, преса), вишивання, в’язання, спів, ходіння 

в гості тощо. Для всіх верств населення спільним було «байдикування», коли 

за наявності вільного часу відпочинок ні до чого не зобов’язував. 

Наявність вільного часу залежала від сільськогосподарських робіт, 

релігійних, державних і родинних свят, що, як правило, супроводжувались 

обрядовістю. Обрядовість являє собою систему різних за походженням 

звичаїв і вірувань, які, у свою чергу, є формою дозвілля і особливістю 

сільського життя. Тому результати опитування мешканців сільських 

територій Вінницької, Кіровоградської, Черкаської областей розподілилися 

таким чином: найбільше селян дотримувалися традицій під час проведення 

весільних обрядових дійств, хрестин, похорон. Менш популярними були 

державні свята, до яких заклопотаний буденними справами житель села не 

встиг звикнути (рис. 3.8). 

 

 

Рис. 3.8. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які свята у Вашому 

селі супроводжувалися обрядовістю?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

 

Не менш важливим у щоденному житті людини було спілкування, що 

виконувало комунікативну функцію і сприяло обміну інформацією, 

накопиченню досвіду, знань та індивідуальному розвитку особистості. Тому 

в ході соціологічного опитування на запитання «З ким Ви спілкувались» та 
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«Що найчастіше обговорювали в родині?» більшість опитаних надало 

перевагу бесідам з родичами, кумами, сусідами. Значно менше розмов велося 

зі співробітниками та представниками влади. Серед тем для обговорення 

пріоритет надавався питанням домашніх обов’язків, достатку та освіті, 

політика та мистецтво – займали другорядну позицію (рис. 3.8). 

 

 

 

Рис. 3.8. Розподіл відповідей респондентів, щодо спілкування 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

 

З-поміж життєвих цінностей то значна кількість респондентів 

виокремили здоров’я та гарне майбутнє дітей, тоді як кар’єра і політична 

ситуація в країні менше цікавили сільське населення центрального регіону 

України (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Розподіл відповідей респондентів, щодо життєвих цінностей 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

 

Крім спілкування, у вільний від роботи час селяни опановували 

мистецтво. Першість серед домашніх видів мистецтва посідало в’язання та 

вишивка. Захоплювалися жителі Вінниччини, Кіровоградщини та Черкащини 

співом і танцями. Інші ж або не мали захоплень через домашні клопоти, або 

ж вони були менш поширені серед односельців (різьба по дереву, 

конструювання, малювання, фотографія, вирощування квітів та ін.) 

(рис. 3.10). 

 



153 
 

Рис. 3.10. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Якими видами 

мистецтва займалися?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 

 

Таким чином, починаючи з 1991 р., спостерігаються зміни в 

дозвіллєвому просторі сільського населення України, що мали суперечливий 

характер: з одного боку, бачимо скорочення культурно-дозвіллєвих закладів 

у селах і пасивність їх жителів, з іншого – поява інноваційних центрів 

дозвілля, нові форми та методи дозвіллєвої діяльності, зародження 

віртуального дозвілля, оптимізм працівників культури та окремих жителів 

сільської місцевості. 

Аналізуючи культурні аспекти повсякденного життя селян центральних 

регіонів України, ми дійшли висновку, що в період з 1991 р. по 2005 р. у 

своїй більшості селяни мали низький рівень достатку і через брак часу мало 

приділяли уваги власним захопленням і дозвіллю. Проте починаючи з 

2000 р., у зв’язку з появою ряду нормативно-правових документів і програм, 

мета яких полягала в покращенні повсякденного життя українського народу, 

спостерігаються незначні зміни в культурі та освіті сільського населення, 

серед яких: збереження існуючої мережі закладів культурно-освітньої сфери, 

забезпечення якісної і доступної освіти, створення умов для використання у 

школах і бібліотеках Інтернету, надання цілеспрямованої підтримки закладам 

позашкільної освіти та виховання, збільшення кадрового потенціалу в 

сільській місцевості за рахунок відпрацювань випускників вищих навчальних 

закладів, державна підтримка діяльності громадських і релігійних 

організацій, спрямована на піднесення національного патріотизму та 

зміцнення духовності сільської молоді, започатковані професійні та державні 

свята тощо. 
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3.2. Використання сільським населенням можливостей закладів 

освіти 

 

Найпродуктивнішим інститутом культурного розвитку в Україні, який 

брав активну участь в інноваційних процесах новоствореної держави 

України, була система освіти. 

На початку розбудови наша країна мала доволі високу сформовану 

якість людського потенціалу в царині освіти. Рівень освіти, зокрема в 

сільській місцевості, зростав випереджувальними темпами, хоча на рівні 

міста село все ж програвало. Але економічна криза залишила і тут свій 

відбиток, рівень освіченості селян зростав, а умови, в яких сільському 

жителеві було комфортно навчатися, бажали бути кращими. 

Постійно зменшувались обсяги введення в дію об’єктів соціальної 

інфраструктури в сільській місцевості. Якщо в 1990 р. по Україні було 

збудовано загальноосвітніх шкіл на 60,8 тис. учнівських місць, то в 1995 р. – 

лише на 17,7 тис., у 1999 р. – 11,7 тис., а в 2000 р. – на 8,6 тис. На початок 

1999 р. школи (14 990 закладів) мали 52 % сіл. У 2003 та 2004 pp. було 

відкрито відповідно лише 7,2 і 6,9 тис. нових учнівських місць [412, с. 449]. 

У регіональному розрізі лише по Вінниччині за один рік (з 1993 р. по 1994 р.) 

число введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів у 

сільській місцевості знизилося з 1,9 тис. учнівських місць до 1,4 тис., тоді як 

у 1990 р. їх кількість становила 3,9 тис. [171, табл. №12]. 

Динаміка розвитку дошкільних закладів по Україні, беручи до уваги і 

центральний її регіон, характеризувалася такими цифрами: у 1990 р. було 

створено 19,7 тис., в 1995 р. – 3,1 тис., 1999 р. – 0,3 тис., 2002 р. – 0,2 тис., 

2004 р. – 0,1 тис. місць Краще забезпечені села, що були центральними 

садибами господарств, гірше – «бригадні» та інші поселення. Щоправда, 

частина селян могла користуватися культурно-освітніми закладами, 

розташованими в сусідніх поселеннях [527, с. 292]. 



155 
 

Опрацьовані дані обласних відділів статистики свідчать про зменшення 

кількості освітніх закладів у сільській місцевості України, зокрема 

досліджених територій – Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях. 

За чотирнадцять років незалежності забезпеченість сільських населених 

пунктів дитячими дошкільними закладами у Вінницькій області скоротилася 

на 44 %, у Кіровоградській – 45,9 %, Черкаській – 34,6 %. Ситуація з 

наявністю загальноосвітніх закладів дещо краща: з 1991 р. по 2005 р. у 

Вінницькій області кількість установ зменшилася на 7,1 %; у Кіровоградській 

– 6 %; у Черкаській – 3,5 % (табл. 3.1). [437, с. 308; 406, табл. №9, №16; 395, 

сс. 23–24; 403, с. 168; 169, табл. №44; 170, табл. №44]. 

 

Таблиця 3.1 

Забезпеченість сільських населених пунктів дитячих дошкільних (ДДЗ) 

та загальноосвітніх (ЗОШ) закладів  

 1991 р. 1996 р. 2000 р. 2005 р. 

ДДЗ ЗОШ ДДЗ ЗОШ ДДЗ ЗОШ ДДЗ ЗОШ 

Вінницька 

область. 

 

847 

 

942 

 

720 

 

937 

 

503 

 

904 

 

476 

 

875 

Кіровоградська 

область 

 

540 

 

481 

 

458 

 

480 

 

395 

 

462 

 

292 

 

452 

Черкаська 

область 

 

661 

 

548 

 

599 

 

560 

 

581 

 

546 

 

432 

 

529 

 

Проведене опитування виявило значно кращі показники на відміну від 

обласних статистичних відділів. Ця похибка обумовлена географічними 

масштабами, кількісним показником опитаних та охопленням усіх трьох 

регіонів одночасно. Відповідно маємо: 89 % респондентів заявили, що мали в 

селі школу впродовж усього досліджуваного періоду, 3 % зазначили про 
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закриття загальноосвітнього закладу в 1990-х рр., 6 % жителів центральних 

областей України отримували освіту в сусідньому селі (рис. 3.11). 

Дуже мало на селі споруджували нових шкіл. Звична для попередніх 

часів картина, коли напередодні нового навчального року відкривали нову 

школу, тепер була рідкістю. Наприклад, соціальна сфера сільських населених 

пунктів Черкаської області до середини 90-х років ХХ ст. регулярно 

поповнювалася новобудовами, серед них: приміщення 27 дитячих 

дошкільних закладів та 38 шкіл. Переважно забезпеченими закладами освіти 

були села з чисельністю понад 500 жителів. У таких селах знаходилися 

83,7 % дошкільних закладів, 85,7 % загальноосвітніх шкіл [169]. Уже у 

другій половині 1990-х років склалася ситуація, коли жоден сільський район 

фінансово не міг забезпечити будівництво на своїй території хоча б однієї 

нової школи. 

 

 

Рис. 3.11. Розподіл відповідей респондентів на запитання 

«Чи була в селі школа?» 

У школах Черкаського краю ситуація з технічним станом споруд 

вимагала термінового покращення: 30,9 % капремонту і 3,9 % аварійні. 

Близько половини шкіл Городищенського, Катеринопільського, Лисянського, 

Чорнобаївського, Чигиринського районів про капітальний ремонт лише 

мріяли. 
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На кінець 2001 року у 286 (34,8 %) населених пунктах зовсім не було 

шкіл, у Канівському районі – 55 % таких сіл. Відповідно, у 24 селах області, 

де проживало 50 і більше підлітків у віці 7–15 років, не було 

загальноосвітнього закладу. Це села Драбівського, Кам’янського, Корсунь-

Шевченківського та Смілянського районів [170]. 

На 1996 рік чимало діючих дошкільних закладів Черкащини 

потребували уваги місцевих органів влади. Серед відкритих дитячих садків 

23,1 % потребували капітального ремонту, 1,8 % знаходилися в аварійному 

стані. Тільки в Чигиринському районі більше половини дитсадків були без 

ремонту. У 265 населених пунктах не було взагалі дошкільного закладу, з 

них 23 села, де чисельність жителів перевищувала 500 осіб. У Канівському і 

Чигиринському районах не мали дитсадків більше половини сільських 

територій [153, 165]. 

На початок ХХІ ст. вже 203 (34,5 %) дитсадки потребували 

капітального ремонту і 13 (2,2 %) знаходилися в аварійному стані. Більше 

половини закладів без ремонту розташовувались у Лисянському та 

Маньківському районах. На кінець 2005 року маємо: 30,2 % дитячих 

дошкільних установ потребували капітального ремонту, 4,7 % були 

аварійними. До згаданих районів з найвищим показником необхідності 

ремонту приєднався і Шполянський. Інша справа в селах 

Монастирищенського району, там лише 6,5 % дитсадків претендували на 

технічне покращення. 

Стаціонарних закладів освіти на Черкащині не мали 10,8 % усіх 

сільських населених пунктів з населенням 1 % від загального. Проте не всі 

керівники сільських рад, села яких не мали окремих видів установ, 

підприємств і організацій соціальної сфери, вважали за необхідне їх мати. 

Особливо це стосувалося малих сіл (до 200 жителів). Наприклад, на 2001 рік 

дошкільних закладів і шкіл не мали відповідно 282 та 294 села, а про їх 

необхідність акцентовано у щорічному звіті сільських голів 58 та 37 [170]. 
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Місце сільської школи та вчителів на середину 90-х рр. ХХ ст. у 

суспільстві так і не стало пріоритетним. Візьмемо будь-яку школу у 

Смілянському районі, де після проголошення незалежності України 

проблеми потребували термінового вирішення. Не вистачало вчителів-

предметників і педагогів-організаторів, через неспроможність сільської ради 

забезпечити житлом та матеріально зацікавити, у зв’язку з транспортними 

проблемами, низьким матеріальним рівнем забезпеченості фахівці залишали 

роботу в сільській школі. Решта, вчителі-ентузіасти, вимушені були роками 

своїми силами будуватися, вести підсобне господарство, бо на зарплату в 

селі не проживеш. 

Відсутність 100 % забезпечення педагогічними кадрами в 

центральному регіоні України підтверджують результати опитування, де 

майже 17 % респондентів вказали на проблеми у сфері освіти стосовно 

укомплектованості шкіл вчителями-предметниками (рис. 3.12). 

 

 
 

Рис. 3.12. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи вистачало у 

школі вчителів?» 

Вивчаючи питання освіти в селах Черкащини, знайдено відомості про 

село Матусів, у якому на кінець 1993 р. гостро постала проблема з опаленням 

школи. З проханням знайти вихід із ситуації, що склалася, делегації вчителів, 
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батьків їздили до керівників району та області. Їм співчували, але ніяких 

обіцянок не давали. Державу охопила інфляція та економічна криза. З 25 

жовтня школа перейшла на ущільнений режим роботи. Осінні канікули 

перенесли на зиму. Скоротили перерви. Заняття проводили щодня в 

холодних класах, але не більше 3 уроків. Діти і вчителі були на уроках 

одягнені, масово хворіли. Почалася затримка виплат учителям та 

обслуговуючому персоналу. Заборгованість по зарплаті доходила до 6 

місяців. Рятували від голоду лише власні городи. Держава не давала коштів 

на ремонт школи чи придбання наочності протягом багатьох років. Настали 

роки, коли бодай одну газету передплатити для школи не було можливості. 

Поточний ремонт школи до 1 вересня доводилося робити на внески батьків. 

З 25 квітня 1997 року розпочалося упорядкування мережі та 

чисельності працівників школи відповідно до Указу Президента України від 

28 лютого 1998 року «Про заходи щодо забезпечення поповнення 

державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни». 

Скоротили посадові оклади, ліквідували групи продовженого дня, деякі 

вчителі залишилися без роботи. Прибирання в кабінетах здійснювали учні 

самостійно [560, с. 296]. 

За матеріалами Управління статистики в Кіровоградській області, 

освіта сільських територій Кіровоградщини з 1991 р. по 2005 р. мала таку 

картину: на 1998/9 рік на Кіровоградщині налічувалося 470 загальноосвітніх 

сільських шкіл, 4 спеціалізовані школи для дітей з вадами розумового чи 

фізичного розвитку та одна санаторно-лісна школа [398]. 

Поступово знижувалася доступність загальної освіти для сільських 

жителів. Зменшується кількість сільських шкіл, особливо в малих селах: на 

1 січня 2001 р. число сільських поселень, де відсутні школи, але є діти 

шкільного віку, зросло на 28 % – до 565 од. і до 36 од. збільшилася кількість 

тих, де є 50 і більше дітей шкільного віку. Водночас у 2000–2004 рр. в області 

не введено в дію жодного дошкільного закладу, а обсяги введення 1999 р. 

були майже в 20 разів меншими за рівень 1991 р.; у 2001 р. було введено в 
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експлуатацію середній навчальний заклад на 150 учнівських місць, що в 

7,3 рази менше, ніж у 1995 р. У таких умовах забезпеченість сільських 

населених пунктів закладами освіти була дуже низькою: 28,5 % та 49,9 % 

(2001 р.), відповідно, дошкільними та шкільними закладами освіти проти 

47,7 % та 51,6 % (1996 р.). На кінець 2005 року в області функціонували 

452 школи, з них 9 % знаходились у пристосованих приміщеннях. У 

Новомиргородському, Бобринецькому та Новоархангельському районах 

сільські школи, що не мали спеціалізованого приміщення, становили 35 %, 

21,9 % та 20 % відповідно. Рейтинг найкращих показників простежується у 

селах Гайворонського, Добровеличківського, Кіровоградського, 

Онуфріївського та Устинівського районів, там 100 % шкіл знаходились у 

спеціально побудованих приміщеннях з дотриманням державних вимог [407–

410]. 

Скоротилася майже на 30 % кількість дошкільних закладів у сільській 

місцевості, що зумовило зменшення місць у них у 2,4 рази (з 23,2 у 1992 р. до 

9,7 тис. од. у 2004 р.), при цьому чисельність дітей у закладах дошкільної 

освіти знизилася за цей же період на дві третини, а рівень їх охоплення ними 

– майже вдвічі до 26 % (62 % в місті). Недостатнє фінансування дошкільних 

закладів освіти унеможливлює їх нормальне функціонування: не дозволяло 

оплачувати в повному обсязі комунальні послуги, платити пристойну 

заробітну плату, робити ремонт, і це при тому, що на початок 2005 р. третина 

закладів потребувала капітального ремонту, 2,3 % – знаходилися в 

аварійному стані [389]. 

У пристосованих приміщеннях Кіровоградщини працювало 399 

(23,8 %) дошкільних заклади, найбільша їх частка припадала на села 

Бобринецького – 42,0 % та Новомирівського – 36,4 % районів. У селах 

Новоукраїнського району всі дитсадки функціонували у спеціально 

збудованих приміщеннях [409, с. 91]. 

У 526 сільських поселеннях з невеликою чисельністю дітей віком до 

6-ти років (до 20 осіб та 20–50 осіб) були відсутні дошкільні заклади, хоча, 
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згідно з нормами планування, забудови і благоустрою сільських поселень, 

дошкільні заклади мали бути там, де є 12 і більше дітей відповідного віку. 

У роботі дошкільних закладів сільських населених пунктів 

Кіровоградської області на початку 1990-х років спостерігалося багато 

невирішених питань. Зокрема, у Новопразькому дитсадку № 1 харчоблок 

знаходився у пристосованому приміщенні, без каналізації. Не працювала 

каналізація в дитячому садку села Ульяновки, взимку холодно в дитячому 

закладі. У дитячому садку в с. Попельнасте у харчуванні дітей відсутні яйця, 

крупи, свіжі овочі і фрукти. А в с. Ясинуватка діти взагалі отримували 

неякісні продукти [260]. 

Як правило, садки відвідувало дуже мало діток. Пояснюється це 

великою платою. Якщо батьки колгоспники, то перебування дитини в садку 

безкоштовне, а якщо один із батьків, то платити потрібно 50 %, а 

неколгоспникам, наприклад, учителям, плата повна – 7 карбованців у день. 

Тож і залишали малят на бабусь чи старших дітей.  

Третє тисячоліття оголило нові труднощі у розподілі фінансів – у 

школах інтенсивно впроваджували комп’ютеризацію, держава створювала 

умови, для виконання яких слід було купувати комп’ютери за кошти батьків 

чи спонсорів, інакше виконання державної програми було неможливим. 

Матеріально-технічне оснащення сільських шкіл було проблемою самих 

жителів села. Як приклад, у 2002 році в селі Гурківка Кіровоградської області 

на зібрані батьківські кошти було придбано комп’ютер. Згодом два 

комп’ютери подарували спонсори. А в 2003 році школа централізовано 

отримала комп’ютерний клас (6 комп’ютерів). Учні села отримали ширші 

можливості для роботи з комп’ютерами як на уроках, так і в позаурочний час. 

Мережа дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у селах 

Вінницької області в досліджуваний період мала теж свої особливості. З 

1990 р. по 2005 р. кількість дошкільних закладів освіти скоротилася на 44 %, 

а чисельність дітей, які їх відвідували, на 60,8 %. І це при тому, що в садочок 

ходили на 1990 р. 48 % дітей від загальної кількості наявних у сільській 
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місцевості Вінниччини, а в 2005 р. – 30 %. Приміщення практично всіх 

дитячих дошкільних закладів були збудувані за часів СРСР, лише 9,5 % – з 

1991 р. по 1996 р. Із 488 дитсадків на кінець 2005 р. 80,7 % були діючими. З 

942 шкіл у 1991 році залишилося працювати 875, з них – 13 спеціальних 

шкіл-інтернатів. Але це не обмежило селян у можливості отримувати освіту, 

оскільки в середньому з розрахунку на одну школу припадало 123,95 учні в 

1991 р. і 123,65 – у 2005 р. На кінець 90-х рр. ХХ ст. 325 села не мали власної 

школи, 17 з яких знаходилися на відстані понад 10 км до найближчого 

закладу освіти. На кінець 2005 року таких шкіл стало 29. Матеріально-

технічний стан був незадовільним, більше третини загальноосвітніх установ 

потребували капітального ремонту, а 13 знаходилися в аварійному 

приміщенні [174]. 

Після періоду домінування негативних тенденцій в освітній сфері у 

період розгортання й посилення трансформаційної кризи, що відбилося в 

масовому знеціненні значення та якості освіти й професіоналізму, зниженні 

навчальної активності молоді, безладній комерціалізації освітньої сфери, 

посиленому відпливі носіїв кваліфікованої робочої сили за кордон, 

принаймні протягом останніх п’яти років досліджуваного періоду 

національна система освіти перебувала у стані відродження, подальшої 

розбудови й реформування. 

Реформування системи освіти відбувалось у напрямку 

урізноманітнення форм навчання з урахуванням інтересів, нахилів і 

здібностей дітей. Впроваджувалася багатоваріантність програм, методик 

викладання, підручників. Основу законодавчо-правової бази для діяльності 

навчально-виховних закладів становили положення Конституції України, 

Програма «Освіта», закон «Про освіту» та Закон України «Про загальну 

середню освіту» (1999 р.). 

Зазначимо, що проблема освіти в сільській місцевості виходила за межі 

суто освітянської галузі. Освіта на селі традиційно мала значний вплив на 

населення, відігравала більшу роль, ніж у містах, у тому сенсі, що на селі 
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школа зазвичай сприймається як осередок культури, цивілізації, як гарант 

стабільного розвитку. Школа була, по суті, єдиним освітньо-виховним і 

культурним центром роботи з дітьми і молоддю в сільській місцевості. 

Хороша сільська школа була предметом гордості, свідченням добробуту й 

соціального благополуччя суспільства, міцності селянської общини. Тому 

сільську школу можна розглядати не просто як освітній заклад, а як 

системний чинник відродження українського села. 

Специфіка розселення в сільській місцевості, низька щільність 

населення потребували певної гнучкості при формуванні й мережі 

дошкільних закладів, а особливо в умовах зменшення чисельності дітей. 

Показники результатів анкетування доводять, що проблема з дитсадками 

існувала впродовж усього охопленого рамками дослідження періоду, 

оскільки лише 85 % респондентів підтвердили наявність у своєму селі 

садочку (рис. 3.13). 

 

 

Рис. 3.13. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи існував 

дитячий дошкільний заклад?» 

Хоча за роки незалежності охоплення дітей відповідного віку 

дошкільними закладами значно скоротилося і було дуже низьким, з 2001 р. у 

сільській місцевості відбувається підвищення цього показника. Значно 

збільшилася частка вихованців дошкільних закладів серед сільських дітей у 
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віці 3–4 років, а також п’ятирічних, а з 2002 р. – навіть серед малят 0–2 років, 

хоча в останній віковій групі цей показник, природно, дуже низький. 

Частина учнів і педагогічних працівників проживали за межею 

пішохідної доступності. Це потребує організації підвозу. Тому для цього 

періоду характерні рейси шкільних автобусів. Проте 100 % забезпечити 

проїзд сільських дітей було неможливо. У той час автобусні парки, які 

здійснювали підвіз учнів сіл, нерідко були укомплектовані фізично зношеним 

транспортом, що часто виходив із ладу, потребував ремонту, додаткових 

коштів на утримання. Стан справ щодо організації підвезення сільських дітей 

до школи помітно відрізнявся між регіонами [210]. 

Багато загальноосвітніх закладів у сільській місцевості були 

малокомплектними школами. Такі сільські школи зазвичай мали соціально-

педагогічні проблеми, серед яких: неповна кадрова забезпеченість 

учителями; підвищена завантаженість учителів і батьків домашнім та 

особистим підсобним господарством, а відповідно, недостатня 

підготовленість учителів до уроків і низький рівень виконання дітьми 

домашніх завдань; перевантаження учнів самостійною роботою; обмеженість 

використання в навчально-виховному процесі різноманітних організаційних 

форм роботи. 

Специфічні умови навчання і виховання дітей у малокомплектних 

сільських школах характеризували відносна відокремленість і стабільність 

виховного середовища. Учнівський колектив у багатьох випадках складався з 

братів і сестер, школярів, які були родичами. Дитячі колективи віддалених 

сільських шкіл, як правило, були нечисленними, що призводило до 

обмеженого кола спілкування [180]. 

Попри існуючі проблеми не можна обійти увагою певні здобутки 

сільської освіти в роботі з обдарованими дітьми, організації трудового 

виховання школярів тощо. Наприклад, у сільських школах Черкаської області 

діяло 189 класів з поглибленим вивченням окремих предметів, здійснювалося 

профільне навчання у 558 класах. Школи жили своїм складним життям і 



165 
 

продовжували свою активну діяльність. Регулярно проводили спортивні 

свята, тематичні вечори, свята птахів, конкурси дитячих малюнків [170]. 

Неналежні матеріальні умови життя більшості сільських жителів і 

незадовільний стан мережі сільських загальноосвітніх закладів 

віддзеркалювали посилення соціально-економічної нерівності, а також 

певною мірою доступність освітніх послуг на селі. Серед сільських 

випускників (у тому числі тих, хто планував продовжити навчання у ВНЗ 

тощо) значно меншою була частка осіб, які займалися з репетитором або 

відвідували підготовчі курси (при цьому відносно більша частка додатково 

займалися самостійно). 

Можливості різноманітно й цікаво провести свій вільний час у 

сільської дитини обмежувалися. Кризові явища в країні першої половини 

досліджуваного періоду негативно вплинули на організацію змістовного 

дозвілля в сільській місцевості. Відбувалася руйнація традиційної мережі 

дозвілля, знижувався престиж культури й освіти, що призводило до падіння 

рівня духовності, моральної та інтелектуальної деградації. 

Для покращення цієї ситуації у 2000 р. Президент України прийняв 

Закон «Про позашкільну освіту», спрямований на розвиток творчого 

потенціалу молоді [364]. Зміст Закону визначав правові, соціально-

економічні, організаційні, освітні та виховні засади у сфері позашкільної 

освіти. Держава зобов’язувалася забезпечити доступність позашкільної 

освіти всім громадянам України, створити належні умови для здобуття 

вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти; зберегти та розвивати 

мережі державних і комунальних позашкільних навчальних закладів без 

права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, передачі 

приміщень, обладнання, техніки в оренду тощо. Важливим моментом для 

сільських жителів був V розділ Закону, який визначав фінансово-

господарську діяльність і матеріально-технічну базу позашкільних 

навчальних закладів, і в одному з пунктів прописано, що діти з багатодітних 

сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, 
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позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту 

безоплатно. Але оскільки основний кошторис здійснювався відповідно до 

Бюджетного кодексу України від 21 червня 2001 р. [431], то аналіз основних 

його положень засвідчив вплив на бюджет, зокрема сільської місцевості. 

Механізми формування бюджетів різних рівнів і джерела реалізації 

бюджетів, прописаних у кодексі, у селах України формувалися переважно з 

трансферів з державного бюджету, що прогнозувало їх пасивне надходження 

і було значним недоліком цього документа в напрямку покращення 

фінансування сільської місцевості. З одного боку, цей документ надавав 

пріоритети в бюджетній політиці стосовно сільських бюджетів, а з іншого – 

бачимо фактичну залежність від ефективності роботи місцевого приватного 

сільськогосподарського товариства. Це говорить про те, що якщо село не 

мало власного с/г товариства, то додаткового фінансування з боку держави 

ніде було й брати. А таких населених пунктів було багато. Ще однією 

особливістю було визначення в кодексі владних важелів зі збору податків для 

додаткових адміністрацій, проте вони були абсолютно відсутні в голів 

сільських і селищних рад, тоді як відповідальність за виконання бюджету 

вимагали в повному обсязі. 

У бюджеті України прописано витрати на соціально-гуманітарну і 

культурну сфери на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості 

в розрахунку на одного жителя, тоді як не враховано екологічні, 

демографічні та інші фактори в окремих населених пунктах, що призводило 

до нестачі виділених коштів. 

Традиційно організація позашкільної освіти дітей, що була складовою 

дозвілля молодого покоління, зокрема й у сільській місцевості, визначалася 

роботою закладів культури, мистецтва, фізкультури та спорту. Це напрям 

діяльності позашкільних навчальних закладів, клубів за місцем проживання, 

дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів, дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, спортивних майданчиків, клубних закладів, центрів 

дозвілля, шкіл естетичного виховання, бібліотек, театрів тощо. В організації 
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дозвілля дітей, у тому числі в сільській місцевості, традиційно значна роль 

належала системі позашкільної освіти. 

Структуру цієї освіти становили позашкільні та інші навчальні заклади 

як центри позашкільної освіти в позаурочний і позанавчальний час, а також 

гуртки, секції, клуби тощо. Їх діяльність спрямовувана на розвиток 

здібностей та обдарувань вихованців (учнів, слухачів), задоволення їхніх 

інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. Зберігалася 

позитивна динаміка збільшення кількості гуртків, груп, творчих об’єднань у 

позашкільних навчальних закладах. 

Однак аналіз стану справ свідчить, що була ще низка невирішених 

питань, які негативно впливали на доступність і якість позашкільної освіти, 

організацію змістовного дозвілля дітей у позашкільних навчальних закладах, 

зокрема й у сільській місцевості. Зазначимо, що ці проблеми протягом 

багатьох років тягнулися за позашкільною освітою як негативний «шлейф», 

але так і не були розв’язані. 

Найбільш гострою в діяльності позашкільних навчальних закладів 

залишалася проблема фінансового забезпечення, модернізації матеріально-

технічної бази. Відсутність необхідного технічного обладнання, туристського 

спорядження, обчислювальної техніки, музичних інструментів, сценічного 

одягу, взуття негативно впливали на навчально-виховний процес. У гуртках в 

обмеженій кількості використовували нову техніку, сучасні інструменти і 

матеріали, комп’ютери. Такий стан знижував якість позашкільної освіти, а 

певна кількість дітей залишалася неохопленими організованим, цікавим, 

змістовним дозвіллям. 

На початку ХХІ ст. економічна ситуація почала стабілізуватися. 

Поступово було погашено заборгованість по зарплаті, перейшли на 

одержання авансу та основної зарплати. Але загальна картина бажала би бути 

кращою. Аби зберегти мережу позашкільних навчальних закладів та їхній 

подальший розвиток, 4 липня 2005 року Президент України видав Указ «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в 
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Україні» [354] та Програму розвитку позашкільних навчальних закладів на 

2002–2008 роки, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 28 

березня 2002 р. [345], у яких ішлося про призначення коштів на реалізацію 

державних цільових програм у сфері освіти окремим рядком у законах про 

Державний бюджет України та вжити заходів щодо розвитку мережі 

позашкільних навчальних закладів, їх матеріально-технічного забезпечення 

та фінансування. 

Таким чином, ознайомившись з особливостями розвитку освіти в 

сільській місцевості центрального регіону України та її впливом на дозвілля 

жителів села, констатуємо, що з моменту проголошення незалежності кризові 

явища, що виникли в економіці країни, мали безпосередній вплив на застійні 

процеси в її еволюції. На початок ХХІ ст. уряд України робив спроби 

врегулювати ситуацію шляхом надання пріоритетів цій галузі через систему 

нормативно-правових актів. 

Важливу роль у задоволенні культурно-освітніх запитів сільського 

населення відігравали бібліотеки, адже на початок 90-х років ХХ ст. 

спостерігається підвищення інтересу селян до читання. Бібліотеки були 

одним з небагатьох доступних закладів культури для сільських мешканців, 

важливим місцем спілкування, творчого розвитку та відпочинку. Бібліотека 

за своєю суттю багатоваріантний, поліфонічний заклад. Вона виконувала 

меморіальну, інформаційну, просвітницьку, культурологічну, комунікативну, 

рекреаційну та інші функції. Сільська бібліотека в 90-х рр. ХХ ст. – це ланка 

різних систем, які визначають повсякденне життя сільських мешканців: 

дошкільного виховання і загальноосвітньої школи, виробничої діяльності, 

сфери побуту і дозвілля. 

Важливим чинником, який необхідно враховувати в роботі бібліотек, 

була специфіка сільського розселення та її вплив на формування культурних 

потреб населення. Особливістю розвитку культури в сільській місцевості 

була залежність її рівня від розмірів села. З розширенням розмірів села 

збільшувалася не тільки кількість «передавачів» культури – клубів, гуртків, 
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музеїв, бібліотек, а й був значно вищим освітній і культурний рівень самого 

населення. У великих селах зосереджувалися кваліфіковані соціально-

професійні групи, більше спеціалістів як вищої, так і середньої ланки, більше 

службовців, молоді. Усе це позитивно позначалося на формуванні 

культурних потреб сільських жителів, інтенсивності споживання культурних 

цінностей: тут більше, ніж у невеликих селах, читають газети, журнали і 

книги, тут більше особистих домашніх бібліотек. 

З іншого боку, цей факт свідчив про необхідність посилення уваги 

бібліотек до обслуговування невеликих сіл для того, щоб надати їх жителям 

можливість більшою мірою задовольнити читацькі потреби. Проте, як 

покажуть статистичні дані нашого дослідження, до уваги цей показник не 

брався. 

В умовах економічної кризи, що панувала на теренах молодої України, 

бібліотеки серед усіх закладів культури нашої держави виявилися найбільш 

уразливими щодо соціально-економічних проблем того часу, оскільки 

більшість бібліотек у сільській місцевості знаходилися у приміщеннях клубів 

і Будинків культури. Через мізерне фінансування сільські бібліотеки не 

могли задовольняти читацькі інтереси своїх клієнтів, основний контингент 

яких складала шкільна молодь. Переважна більшість книг – застарілі за 

змістом та зношенні видання. Відповідно і читацький досвід у сільського 

населення менший, а цікавість до літератури згасала. Унаслідок інтенсивної 

амортизації, незадовільних умов зберігання (низьку температуру, підвищену 

вологість) застарілу літературу вилучали, тоді як нові надходження в 

середньому на одну сільську бібліотеку становили 25 видань. Це призвело до 

того, що 80 % бібліотечного фонду становили видання 60–80-х років ХХ ст., 

які не мали попиту в читачів [392]. 

Серед фондів державних бібліотек майже кожне друге видання було 

гуманітарного спрямування, кожне п’яте – суспільного, кожне дванадцяте – 

природничого і тільки кожне чотирнадцяте – технічного. У книгозбірнях 

практично відсутні або наявні тільки в одиничних примірниках художні 
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твори, включені до обов’язкової шкільної програми. Друковані видання 

російською мовою вже на 2002–2005 рр. складали 51,3 %, українською – 

48,4 %, решта – мовою національних меншин [394, с. 24]. 

Гостро відчувалися протиріччя між зростаючими інформаційними 

потребами користувачів і можливостями бібліотек. Якщо районні бібліотеки 

центральних областей України комплектували мінімальною кількістю 

книжкової продукції і передплатних видань, що в 8–10 разів менше 

державних нормативів, то в сільських бібліотеках ці показники були значно 

скорочено. 

Користуючись статистичними даними по Кіровоградщині, можна 

простежити, що за чотирнадцять років незалежності України бібліотек 

поменшало: 1995 р. – 578, 2000 р. – 499, 2005 р. – 485. На кінець 2005 року 

53,6 % населених пунктів Кіровоградської області не мали бібліотек. І хоч ці 

показники за різними статистичними даними відмінні, проте факт 

скорочення спостерігається скрізь. І це з урахуванням бібліотек, 

розташованих у пристосованих приміщеннях та які знаходилися в 

аварійному стані [409, с. 94]. 

Найнижчий показник забезпечення бібліотеками в селах 

Новоукраїнського району – 35,1 %, аналогічна ситуація в Компаніївському – 

36 % та Олександріївському – 37,7 % районах. Проте були території, де 

ситуація була кращою: Ульяновський район забезпечений сільськими 

бібліотеками на 73,1 %, Вільшанський – на 69,6 %. 

Цю ситуацію можна було б це виправдати процесами об’єднання чи 

реструктуризацією бібліотек для покращення бібліотекарських показників, 

але кількість відвідувань сільськими жителями говорить протилежне: 1991 р. 

– 305, 6 тис. читачів, 1995 р. – 280,4 тис., 1999 р. – 213,5 тис. 

Архітектура бібліотечних закладів вимагала змін, 163 будівлі, а це 

більше третини існуючих бібліотек, потребували капітального ремонту, 1,5 % 

– ледве функціонували. Найгірші приміщення у Світловодському та 
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Копаніївському районах, там їх найбільше – від 70 % до 90 % [140, арк. 8–

10]. 

Невирішеними залишаються проблеми з укомплектованістю бібліотек 

періодичними виданнями. У середньому одна сільська бібліотека 

передплачує до семи назв газет і журналів. 

Бібліотеки були єдиним безкоштовним осередком культури, 

загальнодоступним джерелом знань і основною базою для самоосвіти. Як 

засвідчили результати соціологічного опитування, послугами бібліотеки в 

зазначений період користувалося 87,7 % люду, 13,8 % ходило ще до 

шкільної, а 4,0 % це взагалі не цікавило (рис. 3.14). Серед працівників 76,4 % 

складали фахівці вищої і середньої кваліфікації. На жаль, 87,4 % працювали 

на 0,5 і 0,25 посадового окладу, що негативно впливало на стан діяльності 

бібліотек. Щороку спостерігався значний відтік читачів, що пояснювалося 

зменшенням бібліотечної мережі та функціонуванням сільських бібліотек у 

режимі неповного робочого дня. Наприклад, на Вінниччині у 1991 році 

кількість читачів у сільській місцевості становили 634,3 тис. осіб, тоді як у 

2003 році – 394,7 тис. [394, с. 12]. 

 

Рис. 3.14. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи була в селі 

бібліотека?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 
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У скрутному становищі опинились і бібліотеки на Черкащині. У 

багатьох селах бібліотекарі мали символічну зарплату, книжковий фонд не 

поповнювався, а обов’язки щороку збільшувалися. 

Бібліотеки в Тернівці, Мельниківці, Сердюківці, Будомакіївці, що на 

Черкащині, потребували реконструкції чи капітального ремонту, а 

Малосмілянська, Миколаївська, Балаклеївська – взагалі нових приміщень. 

Мізерні кошти виділяли на придбання меблів, технічних засобів, книг. 

Проте люди відвідували бібліотеку. Це пояснюється тим, що селянин не мав 

змоги самостійно передплачувати періодичні видання, які звик читати. 

Селяни мали можливість передплачувати газети і журнали, хоча значно 

менше, ніж колись, коли вони були набагато дешевші. Однак необхідно 

зазначити, що доставка передплачених видань у більшості сіл була не 

щоденною та й нерегулярною (як правило, один раз на тиждень). Бракувало 

на селі й роздрібного продажу газет і журналів, тому, прочитавши газету, її 

нерідко передавали на інший двір, щоб і сусіди почитали. 

Укажемо й на особливості режиму роботи бібліотек на селі, який був 

не завжди зручним для мешканців сільських населених пунктів і мав значні 

розбіжності з робочим і вільним часом більшості селян. Чимало сільських 

бібліотек центральних областей України мали ситуацію, подібну 

Катеринопільському району, що на Черкащині. На межі тисячоліть 

функціонувало 29 бібліотек, але через відсутність фінансування вони 

працювали по 3–5 год. на добу, а деякі з них – узагалі по півтори години. 

Повний робочий день діяли лише бібліотеки в селах Єрки та Мокра 

Калигірка. З настанням осені і зими наставали нестерпні умови через 

несправність опалювальних систем. Наприклад, у Ковалівській бібліотеці-

філіалі Немирівського району Вінницької області бібліотекар розпочинав 

роботу з розпалювання печі [278]. 

Усе ж бібліотека на селі Булачи була не єдиним центром інформації. 

Усвідомлюючи цей факт, бібліотекарі мусили дбати про те, щоб кожен читач, 
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і не тільки читач, щоб кожний житель села зміг отримати саме ту 

інформацію, яка йому потрібна. 

В інформаційній роботі, та зрештою, взагалі в роботі бібліотеки 

враховувалася не лише специфіка інтересів соціальних груп і категорій 

сільського населення, а й індивідуальні особливості конкретної людини, її 

рівень освіти, психологія, смаки і звички. 

Наприклад, Гурівська бібліотека в Кіровоградській області – це один з 

центрів, куди можна було протягом дня прийти й поспілкуватися між собою, 

обговорити новини, вибрати щось почитати для душі. Бібліотекар тут 

працював ще з часів, коли Україна була у складі СРСР. Але читач залишався 

задоволеним, оскільки через значний досвід фахівець знав уподобання своїх 

відвідувачів. Приміщення не нове, але охайне, було прикрашене вишивками, 

різноманітними виставками, що вабило читача [474, с. 128]. 

Ніколи не бувало пусто в Жовтневій сільській бібліотеці Калинівського 

району, що на Вінниччині. Її двері гостинно відкриті для всіх відвідувачів – 

людей різних професій, різного віку, різних уподобань. З 1994 р. там 

проводили тематичні вечори «Років моїх осіннє золото…». На ньому 

вшановували ветеранів праці. Відбувалися урочисті проводи на заслужений 

відпочинок тих, хто віддав кращі роки свого життя рідному господарству і 

досяг пенсійного віку [58, арк. 11]. 

У селі В. Бушинки на Вінниччині сільська бібліотека-філіал 

розміщувалась у двоповерховому Будинку культури. До послуг читача – 

абонемент, дитяча кімната, просторий читальний зал. Фонд бібліотеки 

налічував близько 20 тис. примірників книг. Бібліотека отримувала понад 30 

назв періодичних видань і ряд видань інформаційного характеру, мала 

телевізор, програвач, тобто були чималі можливості для проведення масових 

заходів як для того часу [60, арк. 14]. 

Чи не найголовнішу увагу бібліотеки акцентували на роботі з дітьми. 

Тому для бібліотек характерним була організація різноманітних конкурсів, 

гуртків, вечорів, диспутів допомагали залучити дітей до бібліотеки і читання. 
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Така робота набувала особливого значення в період літніх канікул, коли 

школа не працювала, батьки зайняті сільськогосподарськими роботами. 

Бібліотечні працівники проводили уроки народознавства «Без верби і калини 

нема України», «Українська пісня душа народу»… Засобами художньої 

літератури бібліотечні працівники сприяли духовному становленню читачів, 

відродженню народних свят і традицій. Щоб зацікавити людей літературою 

про свій край, його звичаї, обряди, пісні, ремесла, влаштовували книжкові 

виставки. 

Окреме місце бібліотека посідала в організації дозвілля молоді. 

Відсутність у селах альтернативних установ культурологічного напрямку 

змушувала сільську молодь користуватися послугами цієї установи навіть 

тоді, коли її рівень роботи був далекий від потреб молодих людей. Там 

працював принцип «чим багаті, тим і раді». 

Холодні похмурі приміщення, низький естетичний рівень обладнання й 

оформлення бібліотек, обмаль хорошої літератури робили поведінку молоді в 

такій установі культури пасивною. Тому у справі організації дозвілля молоді 

бібліотека йшла спільним шляхом із клубом, школою та іншими 

організаціями. Наприклад, проводили різноманітні масові заходи в селах 

Вінницької області, що слугувало активною формою молодіжного дозвілля. 

Цікавими за змістом були такі заходи, як уроки народознавства «Наш 

родовід» у бібліотеці села Іванівки Барського району, години поезії «Зацвіла 

в долині червона калина села Боблів Немирівського району, літературно-

музичні вечори «Не погасне зоря», присвячені творчості Василя Симоненка 

(село Беланівки Бершадського району) [59, арк. 12]. 

У сільських бібліотеках Вінницької області працювало на середину 

90-х рр. ХХ ст. 500 клубів та об’єднань за інтересами, які стали зручною 

формою молодіжного дозвілля. Цікаво проводили свій вільний від роботи час 

читачі бібліотеки села Гопчиці Погребищенського району. Об’єднавшись у 

клуб «Любителі прекрасного», вони стали учасниками циклу літературно-

мистецьких вернісажів, вечорів на теми «Поезія на полотні», «Азбука 
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поведінки», «Повага до старших», «Коханням дорожити вмійте», «Ми і наші 

батьки», на яких підіймали проблеми родинного виховання, відродження 

народних звичаїв та обрядів, культури поведінки [69, арк. 13]. 

За таких обставин у березні 2000 р. Президент України видав Указ 

«Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України», який передбачав 

збільшення асигнувань на поповнення бібліотечних фондів і покращення 

матеріально-технічної бази бібліотек усіх рівнів [356]. Значних змін 

бібліотечна справа не відчула, оскільки кошти, передбачені державою, не 

могли в повному обсязі вирішити накопичені роками проблеми. 

Крім того, з поширенням телекомунікації, зокрема телебачення, що 

стало основним джерелом інформації про події та сприяло політичному і 

культурному вихованню людства, бібліотека все ж відходить на другий план. 

Підтвердженням цього є результати моніторингу дозвілля сільських жителів 

центральних областей України, проведеного в рамках досліджуваної теми, 

які показали, що 70,8 % людей надають перевагу телебаченню як основному 

джерелу інформації та відпочинку (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Якому джерелу 

інформації про події Ви надавали перевагу?» 

*Респонденти пропонували кілька варіантів відповідей, тому сума не 

дорівнює 100 % 
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Отже, за період з 1991 р. по 2005 р. характерні негативні тенденції 

щодо фінансового забезпечення бібліотек і комплектування їх фондів, 

технічного оснащення, зміцнення матеріальної бази, кадрового забезпечення 

в усіх районах досліджуваних областей. Проте роль, відведена сільській 

бібліотеці як осередку духовності та знань, її першість в організації дозвілля 

населення потребували збереження її структури та державної підтримки. 

Таким чином, здійснивши аналіз системи освіти в сільській місцевості 

у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст., висновкуємо, що освіта відігравала 

важливу роль у розвитку села та його мешканців. У контексті роботи освітніх 

установ відновлювалась історична пам’ять народу, зростала суспільна 

свідомість. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації порушено наукову та суспільно важливу тему побуту й 

дозвілля сільського населення в 1991–2005 рр., складовими характеристики 

якої є діяльністю закладів соціально-побутового і культурно-освітнього 

призначення. Отримані в процесі дослідження результати свідчать про 

досягнення визначеної мети, вирішення поставлених завдань, а також дають 

можливість зробити відповідні висновки: 

1. Критично осягнувши здобутки попередників, з’ясовано, що в 

сучасній історичній науці відсутні спеціальні дослідження, присвячені 

побуту та дозвілля сільського населення України в 1991–2005 рр. 

Характеристика особливостей щоденного життя селян у зазначений період у 

працях вітчизняних науковців не простежується. Інколи фрагментарно 

дослідники і торкаються тих чи тих складових побуту і дозвілля 

(матеріальний добробут, медицина, освіта, культура та ін.), проте не подають 

цілісної картини повсякденного життя сільського населення України. 

Висвітлення побуту і дозвілля населення в історіографічній літературі є 

недостатнім, тому лише використання архівних джерел і матеріалів поточних 

архівів, статистичних довідників, періодики, Інтернет-ресурсів, 

соціологічних досліджень і спогадів очевидців дало змогу автору вирішити 

основні завдання дисертаційного дослідження. Встановлено, що джерельна 

база дослідження є досить репрезентативною, змістовно насиченою та 

достовірною. 

2. На основі аналізу законодавчої бази України щодо питання 

соціально-економічного розвитку села, соціального захисту та рівня життя 

сільського населення з’ясовано основні напрямки діяльності української 

влади щодо добробуту жителів сільських територій. Протягом 1991–2005 рр. 

владою України було ухвалено значну кількість нормативно-правових актів, 

які регламентували функціонування основних складових соціально-побутової 

та культурно-освітньої сфер, визначали основні напрями розвитку її 
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інфраструктури в новому господарчому просторі. Законодавча база, що 

формувалася в незалежній Україні, спрямована насамперед на розробку 

пропозицій щодо стимулювання інвестиційної, спонсорської та благодійної 

діяльності, активізації адміністративного потенціалу. Однак за умови 

зменшення видатків держбюджету на забезпечення повноцінного 

функціонування закладів побутового, комунального обслуговування, 

культури і освіти виконання законів унеможливлювалося. 

Встановлено, що законодавчі та нормативні акти не були завершеною 

комплексною системою, вони потребували доповнень, змін і уточнень, 

натомість вони були базовими в системі регулювання всіх сфер життя 

сільського населення України. 

3. Незважаючи на курс нової економічної політики, що обрала Україна 

після проголошення незалежності, позитивні зміни в добробуті селян 

відбувалися дуже повільно. Економічна криза, швидкі темпи інфляції, 

проблема дефіциту товарів, затримка коштів для виплати заробітної плати в 

90-х рр. ХХ ст. ускладнювали матеріальне становище сільського населення 

України. У першій половині досліджуваного періоду відбулася руйнація 

системи колективного господарства та з’явилися такі нові явища, як 

приватизація землі та зародження бізнесу. Переважна частина сільського 

населення втратила роботу через розпад колгоспів. На початок 1990-х рр. 

0,4 % населення України працездатного віку офіційно були зареєстровані як 

безробітні, як-от: Вінницька область – 0,3 %, Кіровоградська – 0,5 %, 

Черкаська – 0,4 %. На кінець 2005 р. по Україні – 3,1 %, зокрема по 

Вінницькій області – 4,3 %, Кіровоградській – 4,6 %, Черкаській – 5,2 %. 

Низький кількісно-якісний рівень виробництва товарів народного 

споживання та підвищення цін на більшість товарів спричинили збільшення 

дефіциту. Проте сільські регіони відчували дещо менший дефіцит на основні 

продукти харчування, оскільки додатковим джерелом їх доходів були доходи 

від особистого підсобного господарства. Через нестачу коштів, 

заборгованість по зарплаті та низький асортимент продукції у магазинах 
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селяни змушені були майже повністю забезпечувати себе продуктами 

харчування та засобами першої необхідності, тому підсобне господарство та 

земля стали основним джерелом доходів. 

Зниження прибутку сільських жителів обмежувало їх витрати на 

різноманітні послуги, предмети господарювання, паливо, ліки, транспортні 

засоби тощо. Поширилися крадіжки та «металобрухтові лихоманка». Через 

занепад виробничої сфери та звуження платоспроможного попиту селян 

зазнала скорочення сільська соціальна інфраструктура. На кінець 2005 р. 

повністю поліпшити матеріальний добробут селян державі не вдалося. 

4. Розкрито особливості соціально-побутових умов життя мешканців 

сільського населення України в 1991–2005 рр. шляхом аналізу соціальних 

благ та послуг, які домінували в повсякденному житті селян: співвідношення 

заробітної плати та купівельної спроможності, забезпеченість житлом, 

побутовим обслуговуванням, комунальний благоустрій, зв’язок, транспорт 

тощо. 

Державна і кооперативна торгівля на селі занепала. Магазини 

працювали не повний робочий день, вибір товару був незначним, а ціни 

завищеними. Сільські жителі освоїли новий вид діяльності – торгівлю, що 

згодом переросла в підприємницьку діяльність, бізнес. 

Встановлено, що збільшувалася кількість незавершеного державного 

будівництва, приватний сектор споруджували селяни за власний кошт або 

отримували у спадок. Ступінь задоволення комунальними послугами був 

дуже низьким. Темпи газифікації залежали від виробничих можливостей 

будівельно-монтажних організацій, які через незначне державне 

фінансування працювали уповільнено. Тому більшість сільських осель для 

опалення приміщень використовували дрова та вугілля. Централізованим 

водопостачанням на кінець ХХ ст. користувалися 17 % сільських жителів 

України, у досліджуваному регіоні цей показник коливається в межах 8 %. 

Системою каналізації було оснащено менше 4 % сільських населених 

пунктів. 
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З’ясовано, що в межах досліджуваних років гостро стояло питання 

сфери зв’язку: телефонізація, робота поштових відділень. Відсутність 

широкої мережі телефонної сітки в 90-х рр. ХХ ст. через брак коштів не 

збільшилась і на початок ХХІ ст. Згодом у вжиток входять «сотові» 

телефони. Альтернативою в обміні інформацією слугувала пошта, яка 

працювала переважно тричі на тиждень у зв’язку зі зменшенням обсягу 

випуску періодичних видань та слабким матеріально-технічним становищем. 

Негативні тенденції мали місце у сфері побутового обслуговування. Усі 

існуючі державні об’єднання, комбінати, аналоги підприємства й організації 

сфери послуг були зачинені. Натомість у встановленому порядку на базі 

структурних підрозділів підприємств мали створюватися цілком самостійні 

діючі відділи. За відсутністю постійного споживача та стабільних доходів 

комерційні установи самоліквідувалися. 

Відсутність якісного транспортного обслуговування обмежувала 

можливості селян компенсувати погіршення отримання соціальних послуг за 

місцем проживання, аналогічними послугами в інших населених пунктах та 

визначила пристосування селян до життя в умовах соціального дискомфорту, 

поступову примітивізацію стилю життя та витрачання часу на пошуки 

засобів виживання. 

Аналізуючи причини соціально-побутових проблем в Україні в 1991–

2005 рр., назвемо такі найголовніші: глибока економічна криза; прорахунки у 

спробах реформування економіки України; надзвичайно високий рівень 

інфляції; недостатня розробленість законодавства і нормативної бази з 

питань соціального захисту населення при переході до ринкової економіки, 

недоліки в діяльності законодавчих і виконавчих органів влади із соціального 

забезпечення населення. 

5. Украй негативно на умовах повсякденного життя українського села 

відобразилася ситуація, що склалася з медико-санітарним забезпеченням і 

лікуванням його мешканців. Причинами такого стану були руйнація мережі 

сільських лікарень і фельдшерсько-акушерських пунктів, нестача медичного 
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персоналу, дефіцит обладнання, ліків, медичних інструментів. На початок 

1991 р. по Україні в сільській місцевості було введено в експлуатацію 7156 

лікарняних і лабораторно-поліклінічних закладів, на 2005 р. – 338. По 

регіонах: Вінницька область – 215 у 1991 р. і жодного в 2005 р., 

Кіровоградська – 84 в 1991 р. і жодного в 2005 р., Черкаська відповідно 725 і 

45. 

Економічна криза 1990-х р. внесла свої корективи в демографічний та 

соціальний склад сільського населення України. Демографічні зміни 

відбулися через низку причин: смертність, хвороби, переїзд частини 

населення до міста чи за кордон, падіння рівня народжуваності. Як наслідок, 

на початку 2005 р. сільське населення України порівняно з 1991 р. 

зменшилося з 16,8 млн. до 15,3 млн. осіб. Загальний природній приріст 

населення в сільській місцевості у 1991 р. становив -58,1 тис., у 2005 цей 

показник перевищив – 168 тис. 

6. Основними тенденціями розвитку культурної сфери села у 1991–

2005 рр. стало масове закриття закладів, їх перепрофілювання та 

використання не за призначенням, поступова фізична руйнація будівель, 

непрацюючих об’єктів. Недостатнє фінансування спричиняє погіршення 

матеріально-технічної бази закладів культури. Більшість приміщень або 

взагалі не опалювалося, або опалювалося лише під час проведення певних 

заходів. Також виявлено досить негативні тенденції в кількісному та 

якісному складі працівників сфери культури: скорочення штатів та вибуття 

висококваліфікованих кадрів, робота на неповну ставку, низька заробітна 

плата і соціальна незахищеність працівників культури на селі. 

Основними напрямами культурно-дозвіллєвої та освiтньо-виховної 

роботи клубних закладів був пошук і вивчення місцевих старовинних 

обрядів, музичного, пісенного фольклору, народної хореографії; збагачення 

репертуару самодіяльних колективів народними традиціями. Сільські жителі 

надавали перевагу масовим гулянням, театралізованим святам, концертам. 

Установлено, що для них бажаними формами роботи були художня 
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самодіяльність, екскурсії та походи історичними місцями, спортивні секції, 

перегляд кінофільмів, в’язання, шиття тощо. 

З проголошенням незалежності України відбулася організаційно-

структурна перебудова мережі сільських музеїв. Їх робота характеризувалася 

зміною ідеологічних орієнтирів, утвердженням демократичних принципів, 

спрямуванням зусиль на всебічне та об’єктивне відображення подій і явищ 

історії українського народу. Одним із базових завдань у діяльності сільського 

музейництва було вивчення місцевої історії та культури як важливого 

чинника формування історичної свідомості й патріотизму. 

Особливу роль у духовному, а отже, і культурному житті суспільства 

стала відігравати церква. Після здобуття Україною незалежності віруючі 

активно ставили питання про відкриття храмів та реєстрацію тих культових 

приміщень, які свого часу були зняті з обліку. Упродовж 1996–2005 pp. 

кількість діючих установ культури на селі по Україні зменшувалася, але 

число культових споруд зросло з 8,8 до 11,3 тис. Церква опинилася попереду 

інших інституцій за рівнем довіри селян. В умовах духовного розкріпачення 

все активніше відроджувалася релігійна свідомість селян. Проте не всі 

сільські жителі мали вільний доступ до храму Божого, оскільки лише 76 % 

опитаних зазначили наявність церкви у своєму селі. 

Упродовж досліджуваного періоду відбулися суттєві зміни у сфері 

освіти сільського населення України. Освіта на селі мала значний вплив на 

місцевих жителів, школу сприймали як осередок культури, цивілізації, гарант 

стабільного розвитку. Школа була єдиним навчально-виховним і культурним 

центром роботи з молодим поколінням. На початку розбудови Україна мала 

доволі високу сформовану якість людського потенціалу в царині освіти та 

розгалужену систему загальноосвітніх закладів. Проте розвиток 

загальноосвітніх установ щороку гальмувався і з 1991 р. по 2005 р. досяг 

критичної межі – майже половина сільських населених пунктів України не 

мали загальноосвітньої школи. Однією з основних причин такого становища 

стало скорочення обсягів фінансування сфери освіти, що здійснювалося за 
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залишковим принципом. Від початку 1990-х рр. було практично зупинено 

будівництво сільських шкіл. Третина сільських загальноосвітніх закладів 

були розміщені у пристосованих приміщеннях, діючі установи потребували 

капітального ремонту, значна частина знаходилися в аварійному стані і 

потребувала термінової реконструкції. Одночасно із закриттям шкіл 

відбулося і скорочення кількості учнівських місць і зростало число 

малокомплектних шкіл. 

Характерним для сільської школи ХХІ ст. був початок комп’ютеризації 

класів. Техніку купували, як правило, за батьківські або спонсорські кошти. 

Проте рівень забезпеченості загальноосвітніх закладів ЕОМ не відповідав 

вимогам освіти ХХІ ст. 

Більшість сільських бібліотек втрачали спроможність забезпечити 

інформаційні запити населення, викликані сучасним розвитком суспільства. 

Слабка документально-ресурсна база бібліотек, складні матеріальні умови їх 

роботи, низький рівень культурних потреб та зацікавленість жителів села в 

розширенні інформаційного простору були головними причинами зниження 

рівня бібліотечного обслуговування сільського населення. 

Система дошкільних закладів у сільській місцевості значно 

скоротилася впродовж досліджуваного періоду: 44 % – у Вінницькій області, 

45,9 % – у Кіровоградській області, 34,6 % – у Черкаській області. Третина 

дитсадків потребувала капітального ремонту і близько 2 % знаходилися в 

аварійному стані. Недостатнє фінансування дошкільних закладів 

унеможливлювало їх нормальне функціонування, не дозволяло оплачувати в 

повному обсязі комунальні послуги, виплачувати вчасно заробітну плату, 

робити ремонт. Паралельно виникали проблеми з опаленням, зі 

збалансованим і якісним харчуванням, нестачею іграшок і методичного 

матеріалу. 

Традиційно організовували позашкільну освіту, що була складовою 

дозвілля молодого покоління. Структуру цієї освіти становили позашкільні 

та інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти в позаурочний і 
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позанавчальний час, а також гуртки, секції, клуби. Найбільш гострою в 

діяльності позашкільних навчальних закладів залишалася проблема 

фінансового забезпечення, модернізації матеріально-технічної бази. 

Таким чином, перші чотирнадцять років незалежності України в 

контексті порушеної в дисертації теми варто розглядати як період, якому 

притаманні, з одного боку, серйозні недоліки і суперечності в житті 

сільських жителів, а з другого – як такий, що приніс багато цінного в 

розвиток соціально-побутової та культурної сфери центрального регіону і 

загалом України.  

Враховуючи історичний досвід та прямий зв’язок досліджуваної теми 

із сьогоденням, пропонуємо рекомендації, щодо покращення стану побутової 

та дозвіллєвої сфер сільського населення України: держава має приділяти 

більше уваги потребам сільського населення, запровадивши в регіонах 

системи соціально-економічного моніторингу всіх сфер життєдіяльності 

сільського населення, і на основі отриманої інформації, перейти до розробки 

програм комплексного розвитку сільських територій; необхідно реформувати 

державну регіональну політику та зосередити всі повноваження і 

відповідальність з питань розвитку сільської місцевості в єдиному центрі; в 

цілях зміцнення фінансового підґрунття сільських територій, створити в 

регіонах окремий Фонд, ресурси якого використовуватимуться лише на 

потреби села.  

Одержані результати можуть бути залучені до подальших історичних 

досліджень в інших областях України. 
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1.95. Наказ Управління культури Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 24 травня 1999 року № 95 «Про підсумки обласного 

конкурсу «Директор року-99». 
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1.96. Наказ Управління культури Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 29 грудня 1998 року № 205 «Про проведення обласного 

конкурсу «Директор року – 99». 

1.97. Наказ Управління культури Кіровоградської облдержадміністрації від 

27 вересня 1995 року № 213 «Про підсумки обласного туру Всеукраїнського 

конкурсу на кращу організацію військово-патріотичної роботи в клубних 

установах області, присвяченому 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній 

війні». 

1.98. Перелік репертуарно-сценарних матеріалів для сільських клубних 

закладів. – Кіровоград : ОЦНТ, 2010, 40 с. 

1.99. План роботи Кіровоградського обласного центру народної творчості на 

2003 рік, 11 с. 

1.100. Постанова колегій управлінь культури, сільського господарства і 

продовольства облдержадміністрації та президії ради Федерації профспілок 

області від 26 квітня 1994 року № 13-4/1 «Про участь у Всеукраїнському 

конкурсі-огляді на кращу організацію сімейного відпочинку в установах 

культури клубного типу, присвяченого Міжнародному року сім’ї». 

1.101. Постанова колегії управління культури облвиконкому та президії ради 

Федерації профспілок області від 31 травня 1995 року № 15 «Про участь у 

Всеукраїнському конкурсі на кращу організацію військово-патріотичної 

роботи в клубних установах області, присвяченому 50-річчю перемоги у 

Великій Вітчизняній війні». 

1.102. Разом – дружна сім’я: з досвіду роботи сімейного клубу «Мрія» / 

Мар’ївський сільський Будинок культури Компаніївського району. – 1995, 

5 с. 

1.103. Театральна весна Кіровоградщини (з 1959 року): буклет огляд-конкусу 

аматорських театральних колективів, 2009. 

Поточний архів Управління культури і туризму Черкаської 

облдержадміністрації 
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1.104. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Горидищенської райдержадміністрації за 2005 р., 2 с. 

1.105. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Драбівської райдержадміністрації за 2005 р., 2 с. 

1.106. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Золотоніської райдержадміністрації за 2005 р., 2 с. 

1.107. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Камянської райдержадміністрації за 2005 р., 2 с. 

1.108. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Канівської райдержадміністрації за 2005 р., 3 с. 

1.109. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації за 2005 р., 

2 с. 

1.110. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Монастирищенської райдержадміністрації за 2005 р., 2 с. 

1.111. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Смілянської райдержадміністрації за 2005 р., 2 с. 

1.112. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Тальнівської райдержадміністрації за 2005 р., 2 с. 

1.113. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Чигиринської райдержадміністрації за 2005 р., 2 с. 

1.114. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Шполянської райдержадміністрації за 2005 р., 2 с. 

1.115. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Відділу 

культури і туризму Уманської райдержадміністрації за 2005 р., 2 с. 

1.116. Зведений річний звіт закладів культури клубного типу Районним 

відділом культури і туризму м. Звенигородка за 2005 р., 2 с. 

1.117. Інформація про роботу клубних закладів Черкаської області серед дітей 

і підлітків / Черкаський обласний центр народної творчості, 5 с. 
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1.118. Про підсумки творчої і фінансово-господарської діяльності галузі у 

2002 році та основні завдання на 2003 р.: Рік культури в Україні : доповідь на 

розширеному засідання колегії управління культури Черкаської 

облдержадміністрації, 12 с.  

1.119. Про роботу закладів культури щодо забезпечення культурних запитів 

молоді від 10.05.02 : доповідь від 10.05.02 начальника Управління культури і 

туризму Черкаської облдержадміністрації І. Г. Козленко, 6 с.  

1.120. Про стан обслуговування дітей бібліотеками області : доповідь 

О. П. Дубової від 05.08.1996 р., 5 с. 

1.121. Ф. 2631. 

Оп. 1. 

Спр. 2598. Статистичні звіти закладів культури клубного типу в містах та 

районах (Ф.7-НК) за 2005 рік (Городищенський-Драбівський), 69 арк.  

Архів Черкаського обласного центру народної творчості 

1.122. Ф. 2624. 

Оп. 1. 

Спр. 566. Годовой отчет о работе ОЦНТ за 1993 год, 47 арк. 

1.123. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості за 

1994 рік, 41 арк. 

Ф. 2624. 

Оп. 1. 

1.124. Спр. 573. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної 

творчості за 1995 рік, 70 арк. 

1.125. Ф. 2624. 

Оп. 1. 

Спр. 580. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості 

за 1996 рік, 60 арк. 

1.126. Ф. 2624. 

Оп. 1. 



196 
 

Спр. 588. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості 

за 1997 рік, 79 арк. 

1.127. Ф. 2624. 

Оп. 1. 

Спр. 596. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості 

за 1998 рік, 58 арк. 

1.128. Ф. 2624. 

Оп. 1. 

Спр. 603. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості 

за 1999 рік, 35 арк. 

1.129. Ф. 2624. 

Оп. 1. 

Спр. 610. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості 

за 2000 рік, 71 арк. 

1.130. Ф. 2624. 

Оп. 1. 

Спр. 618. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості 

за 2001 рік, 75 арк. 

1.131. Ф. 2624. 

Оп. 1. 

Спр. 624. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості 

за 2002 рік, 81 арк. 

1.132. Ф. 2624. 

Оп. 1. 

Спр. 632. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості 

за 2003 рік, 49 арк. 

1.133. Ф. 2624. 

Оп. 1. 

Спр. 640. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості 

за 2004 рік, 27 арк. 
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1.134. Ф. 2624. 

Оп. 1. 

Спр. 653. Звіт про роботу Черкаського обласного центру народної творчості 

за 2005 рік, 40 арк. 

Поточний архів Кіровоградського обласного управління статистики 

1.135. Джерела засобів існування населення Кіровоградської області. – 2004. – 

261 с. 

1.136. Динамические ряды по статистике коммунального хозяйства 1994–2004 

года: незакінчений рукопис в таблицях. 

1.137. Динамічні ряди по електробалансу та постачанню теплоенергії (Ф. № 1-

ТЕП) з 1996 по 2005 роки : незакінчений рукопис в таблицях.  

1.138. Динамічні ряди. Житлове господарство Ф. 1 – Житлофонд : 

незакінчений рукопис в таблицях. 

1.139. Загальноосвітні навчально-виховні заклади в Кіровоградській області. – 

1996, 30 арк. 

1.140. Заклади культури та мистецтва в Кіровоградській області. – 1999, 

21 арк.  

1.141. Заклади культури та мистецтва в області. – 2000, 21 арк. 

1.142. Комунальне господарство Кіровоградської області. – 1998, 80 арк. 

1.143. Комунальне господарство Кіровоградської області. – 2002, 50 арк. 

1.144. Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства області у 

2005 році. – 2006, 66 с.  

1.145. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів 

Кіровоградської області / Кіровоградське обласне управління статистики. – 

Кіровоград.: Кіровоградське обласне управління статистики, 2001. – 74 

таблиці. 

Поточний архів Головного управління статистики у Черкаській області 

1.146. Благоустрій сільських житлових будинків по Черкаській області на 

1 січня 1991 р. у таблицях, 4 арк. 
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1.147. Благоустрій сільських житлових будинків по Черкаській області на 

1 січня 1996 р. у таблицях, 6 арк. 

1.148. Благоустрій сільських житлових будинків по Черкаській області на 

1 січня 2001 р. у таблицях, 5 арк. 

1.149. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Жашківському району: державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село.  

1.150. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений Городищенський район: державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село.  

1.151. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений Драбівський район: державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село. 

1.152. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Золотоніському району: державна 

статистична звітність. – Форма № 1 – село. 

1.153. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Кам’янському району: державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село. 

1.154. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Канівському району : державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село. 

1.155. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Катеринопільському району: державна 

статистична звітність. – Форма № 1 – село. 

1.156. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Лисянському району: державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село. 
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1.157. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Маньківському району: державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село. 

1.158. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Монастирищинському району: державна 

статистична звітність. – Форма № 1 – село. 

1.159. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Смілянському району: державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село. 

1.160. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Тальнівському району: державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село. 

1.161. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Уманському району: державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село. 

1.162. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Христинівському району: державна 

статистична звітність. – Форма № 1 – село. 

1.163. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Шполянському району: державна статистична 

звітність. – Форма № 1 – село. 

1.164. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Корсунь-Шевченківському району: державна 

статистична звітність. – Форма № 1 – село. 

1.165. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по Чорнобаївському району: державна 

статистична звітність. – Форма № 1 – село. 

1.166. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по м. Сміла (сільські населені пункти 
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підпорядковані міській Раді): державна статистична звітність. – Форма № 1 – 

село. 

1.167. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по м. Черкаси (сільські населені пункти 

підпорядковані міській Раді): державна статистична звітність. – Форма № 1 – 

село. 

1.168. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту на 

1 січня 1996 року. Зведений по м. Ватутіне (сільські населені пункти 

підпорядковані міській Раді) : державна статистична звітність. – Форма № 1 – 

село. 

1.169. Соціально-економічна характеристика сільських населених пунктів 

Черкаської області станом на 1.01.1996 року. 1 – Село. Від 9.12.1996 р. № 9-

1601. 

1.170. Соціально-економічна характеристика сільських населених пунктів 

Черкаської області станом на 1.01.2001 року. 1 – Село. Від 27.07.2001 р. № 9-

1383. 

Поточний архів Головного управління статистики у Вінницькій області 

1.171. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту за 

Ф. № 1 – Село: вихідні таблиці за переліком № 1. – Вінниця : Вінницьке 

обласне управління статистики, 1996. – 28 табл. 

1.172. На 1 січня 1996 року: вихідні таблиці за переліком № 1. – Вінниця : 

Вінницьке обласне управління статистики, 1997. – 30 табл. 

1.173. Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту за 

Ф. № 1 – Село: вихідні таблиці за переліком № 1. – Вінниця : Вінницьке 

обласне управління статистики, 2006. – 34 табл. 

1.174. Інформація, щодо об’єктів соціально-побутової сфери Вінницької 

області (сільська місцевість) з період 1991–2005 рр. : додаток до листа 

Головного управління статистики у Вінницькій області від 2.12.2012 № 02.1-

29/5256. 
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1.175. Кількість закладів культури клубного типу в районному розрізі на 
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вісті. – 1992. – 17 жовтня. 



202 
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НИИ связи / В. Михайлов // Правда Украины. – 1993. – 10 ноября. 
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Лютий (№ 2). 

2.254 Миколенко Н. Плюс електрифікація, мінус безробіття / Н. Миколенко // 
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2.255 Михайленко М. Куди йдемо, куди повертаємо / М. Михайленко // Село 

і люди. – 1995. – Липень (№ 30 (216). 

2.256 Михайлов В. Це було справді свято / В. Михайлов // Сільський вісник. 
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Додаток А 

 

Інтерв’ю для збору усних свідчень з питань побуту та дозвілля  

сільського населення України (1991–2005 рр.) 

 

Дата інтерв’ю  

Місце інтерв’ю   

ПІБ респондента  

Місце проживання 

респондента 

 

Доступ до інформації  

ПІБ інтерв’юера  

 

1. Як Ви оцінюєте матеріальний стан Вашої родини? 

 Ледь зводили кінці з кінцями, іноді не вистачало на їжу  

 На їжу вистачало, але придбання одягу або взуття вже викликало 

труднощі  

 В цілому на життя вистачало, але не на коштовні речі (меблі, 

холодильник...)  

 Матеріальних труднощів не відчували, за винятком особливо дорогих 

покупок (житла, авто…)  

2. Як Ви оцінюєте якість Вашого житла? 

 Потребувало косметичного ремонту 

 Потребувало капітального ремонту 

 Жити в ньому було не можливо, але іншого не мали 

 На той час, цілком задовольняло 

3. З якого матеріалу, переважно, будувалися будинки у Вашому селі? 

 Цегляні 

 Глиняні 
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 Шлакоблочні  

4. Скільки кімнат, зазвичай, було в хатах односельчан? 

 1-2 кімнати 

 3-4 кімнати 

 Більше 4 кімнат 

5. За чий рахунок проводилося будівництво жител у Вашому селі? 

 За рахунок держави 

 За власні кошти 

 Перейшов у спадок 

 Ми його купували 

6. Що, зазвичай, було в селянській хаті?  

 Меблі 

 настінні прикраси, килими 

 Портрети, фотокартки, ікони 

 Речі першої необхідності 

7. Чи були електрифіковані будинки у селі? 

 Так, всі 

 Майже всі електрифіковані 

 Повністю електрифікували після 2000 р. 

8. Як і чим опалювали житло у Вашому селі? 

 Купували дрова, вугілля 

 Збирали хмиз, самостійно рубали дрова 

 Газом 

 Електрообігрівачами 

9. Чи працювала в селі радіоточка? 

 Так, до 90-х років ХХ ст. 

 Завжди 

 Не було 

10. Чи була в селі пошта? 
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 Так 

 Ні  

11. Яким транспортом переважно користувались односельчани? 

 Автобус, що їздив до райцентру регулярно 

 Автобус, що їздив до райцентру у базарні дні 

 Залізнична зупинка 

 Власний автомобіль 

 Переважно мотоцикли та велосипеди 

 Транспорт-це була розкіш 

12. Чи мали Ви власну землю? 

 Так, достатньо для обробки 

 Користувалися орендованою 

 Лише присадибна ділянка 

13. Яких тварин Ви тримали у власному господарстві? 

 Птиця 

 Свині 

 Корови 

 Коні 

 Кози 

 Хатні тварини (коти, собаки…) 

14. Які страви вважалися буденними? 

 Свіже м’ясо 

 Молочні продукти 

 Овочі 

 Фрукти 

 Копченості 

 Каші, борщ 

 Вироби з муки 

 Яйця 
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15. Які страви вважалися святковими? 

 Копченості 

 Екзотичні фрукти 

 Риба 

 Печиво, цукерки 

 Макарони 

16. Чи ходили Ви в гості?  

 Так, регулярно 

 Рідко, лише до родичів 

 Не ходили, не вистачало часу 

17. Чи була в селі робота? 

 Так, але на неї важко було влаштуватись 

 Лише сезонна 

 Не було 

 Була, але не за фахом 

18. Чи отримували заробітну плату? 

 Так, регулярно 

 Так, але із затримкою понад 6 місяців 

 Платили, але дуже мало 

 Після 2000 р. виплачували стабільніше 

 Платили продуктами свого виробництва 

19. Де брали одяг? 

 Купували 

 Шили  

 Отримували від рідних, заможніших односельчан 

20. Чи був у селі медичний заклад?  

 Лікарня 

 Медичний пункт 

 Не було 
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21. Які медичні установи знаходилися найближче до Вашого села? 

 Мед. заклад був у сусідньому селі 

 Поблизу не було, лише в райцентрі 

 В селі була лікарня, медпункт 

22. Чи була в селі аптека? 

 Не було до 2000 р. 

 Була, але закрили 

 Завжди була 

 Була в сусідньому селі 

 Лише в райцентрі 

23. Які торгові установи були у селі?  

 Продуктовий магазин 

 Крамниця 

 Базар  

24. Чи користувалися Ви послугами міського ринку? 

 Так, регулярно 

 Кілька разів на місяць 

 Дуже рідко 

25. Які товари завжди були у наявності в магазинах? 

 Побутова хімія 

 Засоби особистої гігієни 

 Продовольчі товари 

 Полиці магазину були майже порожні 

26. Яка вартість була товарів повсякденного вжитку? 

 Ціни доступні 

 Дуже дорого 

 Ціни завищені 

27. Якими видами мистецтва Ви займалися? 

 Вишивка 



244 
 

 В’язання 

 Спів 

 Танці 

 Різьба по дереву, кування… 

 Інше 

28. Чи був клуб у Вашому селі? 

 Так, існує й досі 

 Так, але лише до 2000 р. 

 Не було 

29. В які дні клуб працював?  

 Кожні вихідні 

 У святкові дні 

 Майже завжди був зачинений 

 Щодня  

30. Чи існували ансамблі, гуртки, хори у вашому селі? 

 Так 

 Ні 

 Не чули про такі 

31. Чому Ви не ходили до клубу? 

 Мене це не цікавило 

 Багато роботи вдома 

 Він завжди зачинений 

 Ходив по можливості 

32. Чи була в селі бібліотека? 

 Так, сільська бібліотека 

 Лише шкільна 

 Ні 

 Не знаю, мене це не цікавило 

33. Які свята у Вашому селі супроводжувалися обрядовістю? 
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 Релігійні 

 Державні 

 Весілля, хрестини, похорони 

 Різдвяні 

34. Чи була в селі школа? 

 Так, завжди 

 Не було 

 Знаходиться у сусідньому селі 

 Зачинили в 90-х рр. ХХ ст. 

35. Чи багато дітей було у сім’ях? 

 1 дитина  

 2 дитини  

 3 і більше дітей  

 Дітей немає  

36. Чи вистачало на всіх книжок у школі? 

 Так 

 Ні 

 Частково 

37. Чи вистачало у школі вчителів? 

 Так, з усіх предметів 

 Ні 

38. Чи існував дитячий дошкільний заклад? 

 Так 

 Ні 

39. Чи була церква?  

 Так 

 Ні 

 Зачинена в 90-х рр. ХХ ст. 

 Побудована після 90-х ХХ ст. 
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40. Хто ходив до церкви? 

 Більшість односельчан 

 Люди старшого віку 

 Молодь і діти 

 Майже ніхто не ходив 

41. Як часто Ви відвідували церкву? 

 Кілька разів на тиждень  

 Кілька разів на місяць (по вихідних)  

 Кілька разів на рік (у свята)  

 Не ходили до церкви  

42. Чи переїздили з села до міста? 

 Так, робили спроби, але повертались 

 Ні 

 Лише на заробітки 

43. З ким Ви спілкувались? 

 Родичі, куми 

 Друзі 

 Сусіди 

 Співробітники 

 Представники владних структур 

44. Про що найчастіше Ви розмовляли в родині? 

 Гроші 

 Політика 

 Домашні обов’язки 

 Освіта 

 Мистецтво  

45. Які життєві цінності були для Вас найбільш важливими? 

 Здоров’я  

 Матеріально забезпечене життя  
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 Щасливе сімейне життя  

 Гарне майбутнє своїх дітей  

 Сприятлива ситуація в країні  

 Цікава робота, кар’єра  

 Приємне проведення часу  

46. Чи мали Ви вільний час? 

 Так 

 Ні 

 Дуже мало 

47. Якби у Вашому селі виділили приміщення, що б Ви там розмістили? 

 Музей чи бібліотеку 

 Крамницю 

 Заклад медичного обслуговування 

 Розважальний заклад 

 Інше  

48. Як Ви вважаєте, від кого залежало Ваше дозвілля? 

 Від представників влади 

 Від культурних співробітників 

 Від мене самого 

49. Якому джерелу інформації про події Ви надавали перевагу? 

 Телебачення  

 Друковані ЗМІ (газети/журнали)  

 Радіо  

 Бесіди з людьми (родичами, друзями, знайомими) 

50. Які були основні проблеми Вашого села у зазначений період? 

 Безробіття  

 Поганий стан доріг  

 Проблема зайнятості молоді  

 Низька якість медичного обслуговування  
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 Соціальна незахищеність пенсіонерів і незаможних  

 Відсутність або поганий стан шкіл і дитячих садків  

 Проблема дозвілля, відсутність місць відпочинку  

 Відсутність якісного водопостачання  

 Проблеми з газифікацією  

 Проблеми з транспортом  

 Житлова проблема  

 Проблеми з торгівлею, магазинами, базарами  
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Додаток Б 

Перелік учасників опитування для збору усних свідчень по темі 

«Побут та дозвілля  

сільського населення України (1991-2005 рр.)» 
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3. Бевз Т. Ф. 1964 р. н., Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, 

с. Скалівські Хутора. 

4. Безпрозвана Т В. 1951 р. н., Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозір’я  

5. Бобух Л. В. 1941 р. н., Кіровоградська обл., Бобринецький р-н., 

с. Фадеївка.  

6. Бондар Ю. С. 1960 р. н., Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

с. Красногірка.  

7. Бончук Л. С. 1981 р. н., Вінницька обл., Гайсинський район, с. Кіблич. 

8. Бужилюк П. М. 1974 р. н., Черкаська обл. Жашківський р-н, 

с. Соколівка.  

9. Бурдій Н. О. 1975 р. н., Черкаська обл. Смілянський р-н, с. Березнюки.  

10. Бурлака Л. Б. 1981 р. н., Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

с. Красногірка.  

11. Бут О. І. 1966 р. н., Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, 

с. Сотники.  

12. Бутилюк Н. М. 1977 р. н., Черкаська обл., Жашківський р-н, 

с. Соколівка.  

13. Возкий В. В. 1976 р. н., Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, 

с. Скалівські Хутора.  

14. Войт С. М. 1964 р. н., Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Павлівка.  
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15. Володіна Н. І. 1985 р. н., Вінницька обл., Томашпільський р-н, 

с.м.т. Вапнярка.  

16. Вудовкіна (Пудовкіна) Т. О. 1977 р. н., Вінницька обл., Немирівський 

р-н, с. Ситківці.  

17. Гаврилюк Т. Г. 1972 р. н., Черкаська обл., Кам’янський р-н, 
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18. Галій Г. Б. 1972 р. н., Черкаська обл. Маньківський р-н, с. Роги.  

19. Галіч М. В. 1976 р. н., Вінницька обл., Літинський р-н, с. Селище.  

20. Галічний А. О. 1962 р. н., Вінницька обл., Літинський р-н, с. Селище  

21. Галцук А. В. 1984 р. н., Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

с. Красногірка.  

22. Гансецька І. Ф. 1963 р. н., Кіровоградська обл., Новоархангельський р-

н, с. Скалівські Хутора.  

23. Гаркавенко А. В. 1947 р. н., Черкаська обл., Золотоніський р-н, 

с. Гельмязів  

24. Голуб М. І. 1954 р. н., Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище.  

25. Гончарук (Кукурудза) О. Д. 1975 р. н., Кіровоградська обл., 

Ульяновський р-н., с. Новоселиця.  

26. Гордий І. С. 1948 р. н., Черкаська обл., Уманський р-н, с. Городецьке.  

27. Городецька Н. М. 1956 р. н., Кіровоградська обл., Ульяновський р-н, 

с. Новоселиця.  

28. Гребенюк А. П. 1965 р. н., Черкаська обл. Христинівський р-н, 

с. Орадівка.  

29. Гринюк О. А. 1938 р. н. Вінницька обл., р-н Липовецький, с. Попівка.  

30. Груша Г. В. 1962р.н., Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Орадівка.  

31. Дабіжа А. А. 1958 р. н., Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

с. Красногірка.  

32. Дабіжа Л. А. 1970 р. н. Кіровоградська обл., Головенівський р-н., 

смт. Головелівськ.  

33. Дашко Л. Ю. Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Іваньки. 
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34. Дишлюк Р. М. 1972 р. н., Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Іваньки.  

35. Добридень В. О. 1953 р. н., Черкаська обл., Христинівський р-н 

с. Козаче.  

36. Драгомаровський В. Т. 1937 р. н., Вінницька обл., Бершадський р-н, 

с. Кошаринці.  

37. Євсікова Л. Г. 1968 р. н. Черкаська обл., Шполянський р-н, 

с. Васильків.  

38. Жаборовська Г. І. 1969 р. н., Вінницька обл., Тульчинський р-н, 

с.м.т. Кернасівка.  

39. Жук Р. В. 1968 р. н., Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.м.т. Дашів.  

40. Задера І. В. 1978 р. н., Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, 

с. Сотники.  

41. Задорожна С. М. 1965 р. н., Кіровоградська обл., Ульяновський р-н., 

с. Новоселиця.  

42. Івасюк В. І. 1963 р. н., Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Пороги  

43. Кам’янецький О. В. 1967 р. н., Черкаська обл., Уманський р-н, 

с. Городецьке.  

44. Канцибура О. Є. 1965 р. н., Вінницька обл., Козятинський р-н, 

с. Йосипівка.  

45. Клюса Л. І. 1942 р.н. Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Богуславець.  

46. Коваль Ю. М. Черкаська обл., Монастирищенський р-н, с. Тарнава.  

47. Ковердяга А. М. 1973 р. н., Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, 

с. Солгутове.  

48. Ковтун В. І. 1969 р. н. Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, 

с. Сотники.  

49. Ковтуненко В. М. 1973 р. н. Черкаська обл., Уманський р-н, 

с. Родниківка.  

50. Кожан В. Є. 1968 р. н., Черкаська обл., Катеринопільський р-н, 

с. Потоки.  

51. Коломієць А. В. 1975 р. н., Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Поташ. 
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52. Коломієць С. А. 1972 р. н., Черкаська обл., Тальнівський р-н, 

с. Мошурів.  

53. Кононенко Г. В. 1958 р. н., Вінницька обл., р-н Липовецький, с. Біла.  

54. Кононенко М. А. 1956 р. н., Вінницька обл., Липовецький р-н, 

с. Берестівка.  

55. Король А. П. 1967 р. н., Вінницька обл., Іллінецький р-н, с.м.т. Дашів.  

56. Коханівська О. І. 1974 р. н., Черкаська обл. Монастирищенський р-н, 

с. Тарнава.  

57. Кошолап В. М. 1971 р. н., Черкаська обл., Катеринопільський р-н, 

с. Потоки.  

58. Кравець О. Д. 1958 р. н., Вінницька обл., Крижопільський р-н, 

с. Красносілка.  

59. Кравченко Г. М. 1964 р. н., Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, 

с. Солгутове.  

60. Кравченко М. М. Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Павлівка.  

61. Кукурудза Н. П. 1951 р. н., Кіровоградська обл., Ульяновський р-н., 

с. Новоселиця.  

62. Кулик В. В. 1971 р. н., Черкаська обл., Уманський р-н, с. Родниківка.  

63. Кульчицька Г. М. 1946 р. н., Вінницька обл., Погребищенський р-н, 

с. Бистрик.  

64. Куцак В. М. 1963 р. н., Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н, 

с. Скалівські Хутора.  

65. Кушнір С. В. 1970 р. н., Черкаська обл., Уманський р-н, с. Родниківка.  

66. Левадко В. І. 1965 р. н. Черкаська обл., Уманський р-н, с. Родниківка.  

67. Лещенко Н. С. 1971 р. н. Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, 

с. Бандурове. 

68. Лихенко Г. П. 1935 р. н., Черкаська обл., Шполянський р-н, 

с. Васильків.  

69. Марчак А. П. 1986 р. н., Вінницька обл., Томашпільський р-н, 

с.м.т. Вапнярка.  
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70. Матвієнко М. В. 1970 р. н., Черкаська обл., Маньківський р-н,с. Роги.  

71. Мельник Г. Ф. 1954 р. н., Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, 

с. Солгутове.  

72. Микийленко Т. Ю. 1970 р. н., Кіровоградська обл., Добровеличівський 

р-н, с. Тишківка.  

73. Михальчук Г. М. 1942 р. н., Кіровоградська обл., Компаніївський р-н., 

с. Червона Слобода.  

74. Мудрак О. П. 1975 р. н., Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Зелений 

Гай.  

75. Настич Н. І. 1970 р. н., Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Красненьке.  

76. Низкогуз Н. В. 1963 р. н., Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Кіблич.  

77. Носаль Т. М. 1984 р. н., Черкаська обл. Смілянський р-н, с Березнюки.  

78. Олексюк Л. М. 1971 р. н., Вінницька обл., Ямпільський р-н, с. Пороги.  

79. Олійник С. С. 1970 р. н., Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 

с. Красногірка.  

80. Омильченко А. В. 1938 р. н., Кіровоградська обл., Бобринецький р-н., 

с. Рощахівка.  

81. Осіпчук Т. В. 1966 р. н., Черкаська обл., Уманський р-н, с. Городецьке.  

82. Охріменко З. М. 1962 р. н., Вінницька обл., Гайсинський район, 

с. Кіблич.  

83. Петренко М. М. 1971 р. н., Черкаська обл., Кам’янський р-н, 

с. Михайлівка.  

84. Пею Н. В. 1970 р. н., Черкаська обл., Уманський р-н, с. Городецьке.  

85. Підгорна О. М. 1955 р. н., Вінницька обл., Томашпільський р-н, 

с.м.т Вапнярка.  

86. Пірог Г. В. 1958 р. н., Кіровоградська обл., Бобринецький р-н., 

с. Дубрівка.  

87. Плаксива Т. В. 1950 р. н., Черкаська обл., Уманський р-н, с Родниківка.  

88. Поєдинок В. М. 1948 р. н., Вінницька обл., Липовецький район, 

с. Кам’янка.  
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89. Пономаренко О. В. 1973 р. н., Кіровоградська обл., Світловодський р-

н., с. Павлівка.  

90. Пономаренко О. П. 1974 р. н., Кіровоградська обл., Світловодський р-

н., с. Павлівка.  

91. Пристінська О. В. 1977 р. н., Кіровоградська обл., Новоархангельський 

р-н, с. Підвисоке.  

92. Притула Г. П. 1968 р. н., Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, 

с. Сотники.  

93. Пудовкіна К. Д. 1955 р. н., Вінницька обл., Немирівський р-н, 

с. Ситківці.  

94. Радоскора О. Л. 1962 р. н., Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Сутиски.  

95. Рева В. І. 1976 р. н., Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, 

с. Сотники.  

96. Рибчак К. М. 1966 р. н., Кіровоградська обл., Ульяновський р-н., 

с. Новоселиця.  

97. Рожко О. А. 1979 р. н., Вінницька обл., Томашпільський р-н., 

с.м.т Вапнярка.  

98. Святокум М С. 1935 р. н., Кіровоградська обл., Бобринецький р-н., 

с. Коржева.  

99. Семенюк (Кулик) Т. М. 1971 р. н., Вінницька обл., Погребищенський р-

н, с. Скибинці.  

100. Семикрас Г. П. 1946 р. н., Вінницька обл., Іллінецький район, 

с. Красненьке.  

101. Сінагін О. В. 1982 р. н., Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, 

с. Солгутове.  

102. Сіренко Н. І. 1949 р. н., Вінницька обл., Гайсинський р-н, 

с. Кіблич.  

103. Старовий В. В. 1950 р. н., Кіровоградська обл., Олександрівський 

р-н., с. Головківка.  
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104. Степаненко Г. П. 1970 р. н., Черкаська обл., Городищенський р-н, 

с. Петрики.  

105. Стеценко Т. П. 1942 р. н., Вінницька обл. Тиврівський р-н, 

с. Сутиски.  

106. Стороженко Л. І. 1977 р. н., Вінницька обл. Тростянецький р-н, 

с. Ободівка.  

107. Стороженко О. Д.  1973 р. н., Вінницька обл., Тростянецький р-н, 

с. Ободівка.  

108. Ткачук В. В. Вінницька обл., Гайсинський р-н., с. Гранів.  

109. Тристінський С. Д. 1973 р. н., Кіровоградська обл., 

Новоархангельський р-н, с. Вербівка.  

110. Фарисей Я. М. 1980 р. н., Вінницька обл., Іллінецький р-н, 

с. Красненьке.  

111. Філіпенко Г. І. 1950 р. н., Вінницька обл., Томашпільський район, 

с.м.т. Вапнярка.  

112. Цикалюк Н. М. 1974 р. н., Кіровоградська обл., Ульяновський р-

н., с. Грушка.  

113. Чабанова В. І. 1947 р. н., Кіровоградська обл., с. Марково.  

114. Червінська В. В. 1951 р. н., Вінницька обл. Шаргородський р-н, 

с. Пеньківка.  

115. Чига О. А. 1941 р. н., Кіровоградська обл., Бобринецький р-н., 

с. Бобринка.  

116. Чорна Н. Є. 1974 р. н., Вінницька обл. Шаргородський р-н, 

с. Пеньківка.  

117. Чучуменко Р. В. 1947 р. н., Кіровоградська обл., Бобринецький р-

н., с. Дубровка.  

118. Шарандак Г. Д. 1972 р. н., Вінницька обл., Оратівський р-н, 

с. Балабашівка.  

119. Шевченко О. А. 1969 р. н., Вінницька обл. Оратівський р-н, 

с. Балабашівка.  
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120. Шевченко Ю. В. 1979 р. н., Кіровоградська обл., Голованівський 

р-н, с. Красногірка.  

121. Шевчук М. В. 1956 р. н., Черкаська обл., Монастирищенський р-

н, с. Чапаєвка.  

122. Шевчук О. В. 1937 р. н., Кіровоградська обл., Бобринецький р-н., 

с. Новоградівка.  

123. Шеревера Л. В. 1974 р. н., Вінницька обл., Іллінецький р-н, 

с. Красненьке.  

124. Шмалюх В. Д. 1963 р. н., Черкаська обл., Уманський р-н, 

с. Городецьке.  

125. Шпарак Т. В, 1974 р. н., Кіровоградська обл., 

Новоархангельський р-н, с. Скалівські Хутора.  

126. Яковенко Л. Л. 1978 р. н., Вінницька обл., Іллінецький р-н, 

с. Красненьке.  

127. Яремчук (Мельник) О. Я. 1953 р. н., Кіровоградська обл., 

Гайворонський р-н, с. Солгутове.  

128. Ярова Л. П. 1975 р. н., Черкаська обл., Уманський р-н, 

с. Городецьке.  

129. Яцишина Т. С. 1948 р. н., Кіровоградська обл., Ульяновський р-

н., с. Грушка.  

130. Ящук С. В. 1973 р. н., Черкаська обл., Жашківський р-н, 

с. Шуляки.  

 

 

 

 

 

 

 

 


