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«traditional culture» and ethnic marginalization of migrants, about their «absorption», into 
receiving society in relation to Transcarpathian residents. 

At the same time, an exceptional majority of labor migrants is ready for changes, which 
are to bring Ukraine to the level of European Union. 

Key words: culture, spirituality, loss of cultural and spiritual roots, labor migration, 
Transcarpathian dwellers, a foreign country, beginning of the ХХІ c. 
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ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ 

 
У статті проведено комплексний аналіз форм та напрямків історико-краєзнавчої 

роботи та проблематику наукових досліджень в контексті вивчення суспільно-
політичної кризи Південного Сходу України. За допомогою проблемно-хронологічного 
методу визначено основні наукові проблеми, до дослідження яких зверталися науковці. 
Дана оцінка науковому надбанню, яке сьогодні накопичено з історії Донеччини та 
Приазов’я.  

Ключові слова: історичне краєзнавство, історико-краєзнавчі дослідження, 
Донеччина, Приазов’я.  

 
Сьогодні Україна переживає трагічні часи своєї історії. Війна на Сході України, 

суспільно-політична криза, окупація Криму та окремих територій Донбасу ставить 
важливі завдання перед владою, населенням країни та зокрема науковцями в питанні 
подолання тяжких наслідків і вироблення механізмів недопущення подібних ситуацій в 
майбутньому. В цьому контексті поряд з загальноукраїнськими та міжнародними діями, 
велике значення має вивчення причинно-наслідкових подій в історії південно-східного 
регіону України, його заселення, формування соціокультурного середовища із своїми 
традиціями та особливостями повсякденного життя. 

В цьому питанні важлива роль належить історичному краєзнавству. 
Характеризуючи його як історію рідного краю, слід звернути увагу, що в Донецькій 
області від початку її заселення та соціально-економічного зростання поступово була 
сформована солідна наукова база щодо знання про свій край. На сьогоднішній день 
можна виділити декілька важливих етапів розвитку історичного краєзнавства Донеччини 
та форм історико-краєзнавчої роботи. Початок інтересу до історії свого краю в 
Донецькій області було покладено ще в другій половині ХІХ ст. Наступний період 
розпочався з 1920-х років. І останній - бере свій початок від другої половини 1980-х 
років, коли відбувається переосмислення та подальше дослідження історії. Вивчення 
минулого нашого краю пов’язано з роботою науковців, громадських організацій, 
краєзнавців-аматорів, тобто має науковий та громадський напрямок. З урахуванням, 
сучасного становища України та зокрема Донецької області, виявлення причин 
суспільно-політичної кризи Південного Сходу України, актуальним є вивчення того 
науково-пізнавального доробку, який було накопичено в історичній науці. 

Метою даної статті є комплексний аналіз форм та напрямків історико-краєзнавчої 
роботи, проблематики наукових досліджень в контексті вивчення суспільно-політичної 
кризи Південного Сходу України, її причин та можливих наслідків. Автор вважає за 
доцільне розглянути історію накопичення знань про Донецький регіон, визначити 
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основні напрямки наукових розробок та їх значення для подальшого вивчення та 
популяризації знань про регіон і його розвиток. 

Виникнення інтересу до власного минулого серед науковців та викладачів регіону, 
поступове накопичення знань про свій край розпочалося з кінця 30-х - початку 40-х рр. 
XVIII cт. [1, с. 19]. Важливе значення мали наукові експедиції XVIII – XIX ст. [2, с. 47]. 
Проявом підвищення уваги до iсторiї регіону стала діяльність викладачів 
Маріупольської Олександрiвської гiмназiї, підсумком чого стала книга «Маріуполь та 
його околиці», що вийшла друком у 1892 р. i мала велике значення у розповсюдженні 
знань про рідний край серед учнів та населення міста [3]. Результативним було 
археологічне вивчення регіону, велася робота музеїв по збиранню експонатів та 
популяризації знань про край [4]. Зокрема, така діяльність була характерною для 
iсторико-церковно-археологiчного музею при Марiупольськiй Олександрiвськiй гiмназiї.  

Значно активізувалося вивчення минулого після національно-демократичної 
революції. Серед перших заходів влади, що в подальшому сприяли організації 
краєзнавчих досліджень в Україні, було створення в лютому 1919 р. Всеукраїнського 
комітету охорони пам'яток мистецтва i старовини, який ініціював проведення наукових 
конференцій, археологічних розкопок, створював мережу своїх кореспондентів на 
місцях, згуртовував навколо себе краєзнавчий актив [5, с. 411].  

З 1950-х рр. наукове дослідження місцевої історії розгорнулося по всій країні, в 
тому числі й на Донеччині. Цій формі історичного краєзнавства були притаманні риси, 
характерні для історичної науки взагалі. Економічні проблеми займали одне з провідних 
місць серед наукових розробок. За своїм значенням у народному господарстві, рівнем 
розвитку промисловості, Донеччина посідала одне з визначних місць, i саме це зумовило 
істотну увагу науковців до питань виникнення та розвитку промислових підприємств. За 
неповними даними з історії підприємств донецького регіону в 1950 - 1980-х рр. було 
підготовлено та видано близько 15 монографій, 50 брошур та 600 статей. Видання 1950-
х рр. нагадують iсторико-художнi праці, побудовані на конкретних історичних подіях i 
фактах із значною долею їх прикраси. На документальному матеріалі написані роботи 
М. I. Древетняка. В 1947р. побачила світ книга, присвячена 50-рiччю 
Старокраматорського машинобудівельного заводу [6, с. 81]. 

Вивчення історії заводів i шахт Донбасу особливо активізувалося після прийняття 
постанови ЦК КПРС про створення історії фабрик i заводів у 1958р. [7, с.  106]. Зокрема 
у 1966 р. була видана книга Д. Н. Грушевського «Імені Iллiча», в якій описано історію 
заводів «Нiкополь-Марiупольського» i «Російський Провiданс» [8]. Так само в роботах 
цього періоду знайшла своє вiдображення iсторiя Макiївського, Донецького, 
Єнакіївського, Костянтинiвського металургійних заводів, Новокраматорського 
машинобудівельного заводу, Жданівського (Маріупольського), Донецького та інших 
коксохiмзаводiв, вугільних шахт тощо. Вперше видані книги про підприємства таких 
галузей iндустрiї, як будівництво, транспорт, електростанції, була висвітлена історії 
Донецької залізниці, Штерівської та Зуївської ДРЕС, підприємств хiмiчної 
промисловості та вугільних шахт [7, с. 106-107]. 

Однією з найбільш привабливих в той час тем була iсторiя  робітництва. Над 
вивченням цих питань працювали такі видатні науковці як А. I. Прийменко [9], 
А. М. Максимов [10], В. В. Модестов [11]. Підсумком плiдної роботи З. Г. Лихолобової 
стала публiкацiя в 1973 р. книги про життя робітників Донеччини i Донбасу в 1928 - 
1937 рр. У працях З. Г. Лихолобової особлива увага приділена історії ліквідації 
безробіття в Донбасі в 1926 – 1930 рр. [12]. 

Меншою мірою в цей період висвітлено проблеми сільського господарства краю. 
Слід згадати роботи Р. Д. Ляха, в яких проаналізовано становище та недоліки аграрного 
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сектору економіки. На основі вивчення архівних документів, статистичних видань, автор 
розкрив історію аграрних перетворень Донеччини [13].  

В подальшому (29 травня 1962р.) була прийнята постанова про підготовку історії 
міст і сіл, а згодом, 7 серпня 1962 р. Донецький обком КП України прийняв відповідний 
документ «Про видання історії міст і сіл» [14]. Це багатотомне видання (перше видання - 
1968 р.) включає всі області України і зокрема один з них присвячений історії міст і сіл 
Донецької області.  

Книга починається вступним словом вiд редколегії тому, до якої входили провiднi 
вчені Донецького держунiверситету такі як З. Г. Лихолобова, Д. А. Першак, 
А. I. Прийменко та iншi. Далі розміщено нариси з історії області, обласного центру. В 
алфавітному порядку, за назвами районів, згрупована решта нарисів - про райцентр із 
стислим описом історії району, далi, також за алфавітом, подані інші нариси, i, нарешті, 
статті – довідки про селища міського типу i села. Всього на сторінках тому історії міст i 
сіл Донецької області вміщено 365 історичних нарисів. Наприкінці тому представлений 
іменний та географічний покажчики, післямова вiд редколегії. У 1976 р. вийшов з друку 
том «Донецька область» російською мовою [15]. Це було друге видання, доповнене з 
урахуванням тих змін, які сталися з моменту виходу тому «Донецька область» 
українською мовою. Ця праця розкриває розвиток населених пунктів Донеччини з 
моменту їх виникнення i до 1970-х рр. 

У підготовці тому взяли участь понад 8 тисяч науковців, краєзнавців, серед яких 
викладачі Донецького держунiверситету та інших вузів області, вчителі, працівники 
культосвітніх установ, співробітники музеїв тощо. Авторами багатьох статей були вже 
відомі науковці краєзнавці З. Г. Лихолобова, Р. Д. Лях, А. I. Прийменко, 
Д. М. Грушевський, В. О. Пiрко та iншi. Так, З. Г. Лихолобова взяла участь у написанні 
статей з iсторiї села Благодатного Амвросiєвського району, Дружківки, Костянтинівки, 
Краматорська. Автором опису історії Старомлинiвки, Володарського, Добропілля, 
Павлівки, Новоазовська та с. Перелесного був професор Донецького державного 
університету Р. Д. Лях. В написанні матерiалiв з iсторiї Слов’янська та Ясиноватої 
плідно працював В. О. Пiрко. Разом з кандидатом економічних наук Д. М. Грушевським 
досліджувала проблеми історії м. Маріуполя (тоді – м. Жданова) спiвробiтник музею 
краєзнавства Р. I. Саєнко. Ця робота є важливим джерелом інформації для історичних 
досліджень. Наукова цінність видання відзначається тим, що вона написана на широкій 
джерельній основі, використані матеріали республіканських, місцевих державних 
архівів, поточного діловодства установ i організацій, спогади учасників історичних 
подій. Широко було опрацьовано літературу та періодику.  

Тим не менше це фундаментальне видання не уникло недоліків, що пов’язано перш 
за все з ідеологічними вадами тоталітарного суспільства, що в цілому відбилося на всій 
історичній літературі i історичній науці взагалі. На жаль, безліч наукових матеріалів, 
результатів досліджень не було вміщено в друкованому виданні, а знаходиться на 
зберіганні в архівах.  

I все ж таки значення цієї унікальної праці важко переоцінити, тому що воно не 
обмежується тільки науково-пізнавальними категоріями. Це видання дало могутній 
поштовх розвитку краєзнавчого руху в Україні в цілому та Донеччини зокрема. Воно i 
сьогодні сприяє розповсюдженню серед населення знань про рідний край, його історію, 
традиції, культуру. 

Координації краєзнавчих досліджень в Україні значною мірою сприяло проведення 
краєзнавчих конференцій. Місцем їх проведення були такі міста України, як Полтава, 
Вінниця, Чернігів, Миколаїв. В роботі Першої Республіканської наукової конференції з 
історичного краєзнавства в 1980 р., брали активну участь науковці, дослідники місцевої 
історії Донеччини, вчені Донецького держуніверситету. Зокрема, в доповіді 
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З. Г. Лихолобової, яка була керівником другої секції «Дослідження історії міст i сіл, 
підприємств, колгоспів та радгоспів» зроблено висновок щодо вивчення історії 
підприємств Донбасу за період 1960 - 1970-х рр. Автор проаналізувала досягнення та 
недоліки, що мали місце в історико-краєзнавчих дослідженнях. Це була перша спроба 
узагальнити науковий доробок з історії Донеччини [7]. Свою думку щодо необхідності 
вивчення історії радгоспів Донбасу висловив О. I. Заднiпровський. Підсумки роботи, яка 
проводилася на історичному факультеті Донецького держуніверситету з підготовки 
iсторикiв-краєзнавцiв, подали в матеріалах конференції такі викладачі, вчені як 
В. О. Пiрко, А. Т. Сайко, М. П. Троян, Р. Д. Лях, Л. О. Крутова [16]. 

Завдяки активізації краєзнавчих досліджень у 1980-х рр. з'явилися праці, які 
свідчать про поглиблення вивчення історії окремих регіонів. Прикладом можна вважати 
книгу В. О. Пiрка «Північне Приазов’я в XVI – XVIII ст.», яка побачила світ у 1988 р. 
Автор звертає увагу на вивчення таких проблем як заселення нашого краю, формування 
багатонаціонального складу населення, перші кроки в освоєнні природних багатств 
регіону, процес розвитку виробничих відносин [17]. Наслідком ретельного вивчення 
джерел та літератури став висновок, що заселення нашого краю відбувалося трьома 
хвилями: XVI - перша половина XVII ст., друга половина XVII - початок XVIII ст., 20-тi 
– середина 70-х рр. XVIII ст. Основними факторами заселення було розселення 
запорізьких козаків, укріплення обороноздатності південних кордонів, вдосконалення 
прикордонної служби. Зробити такі висновки дозволила робота науковця з документами 
архівів, працями науковців XIX - початку XX ст., записами мандрівників, матеріалами 
до історії губерній та роботами сучасних дослідників. Доцільно зауважити, що робота 
В. О. Пiрка це одна з перших спроб досконалого вивчення, узагальнення історії нашого 
регіону від самого початку його заселення. 

Нові підходи та акценти в історичній науці були застосовані науковцями 
наприкінці 1980-х рр. Почали друкувати підсумки своїх досліджень раніше заборонених 
тем історики-краєзнавці Донеччини. Одною з перших була висвітлена проблема голоду 
1932 – 1933 рр. На основі аналізу документів архівів М. Троян вивчив діяльність 
державних органів влади в період голоду, охарактеризував становище окремих повітів, 
дійшовши висновку, що в регіоні постраждали суто сільськогосподарські райони. А сам 
голод - наслідок колективізації. В статті приділена увага розвитку робітничого 
городництва, яке, на думку автора, компенсувало занепад сільськогосподарського 
виробництва [18]. Проблеми робітничої кооперації Донбасу висвітлено в статтях 
О. Прийменко та В. Бурносова. Автори з критичних позицій розглянули заходи 
державної влади, підсумовуючи, що кооперація перетворилася в придаток командно-
адміністративної системи економіки [19]. 

Поряд з розробкою нових проблем місцевої історії Донеччини, у 1980-тi рр. 
продовжується дослідження історії підприємств, становище Донбасу у роки Другої 
світової війни. Було підготовлено низку науково-популярних видань, збірок документів, 
зокрема у 1980 р. був виданий збірник документів та матеріалів «Донбас в революції 
1905 – 1907 рр.» [20] та інші.  

Важливу роль в процесі вивчення рідного краю та розповсюдження знань про 
нього мала робота бібліотек. Перш за все це Донецька обласна наукова бібліотека iм. 
Н. К. Крупської. На початку 1960-х рр. тут було відкрито кабінет краєзнавчої літератури, 
поступово було створено солідний  бібліографічний апарат та сформовано книжковий 
фонд. Для забезпечення активної пропаганди краєзнавства, бібліотеки поповнювали 
книжкові фонди методичними та бібліографічними розробками. Зокрема, Донецька 
обласна бібліотека, а саме колектив співробітників на чолі з Е. М. Дрьомовою 
підготували науково-допоміжний бібліографічний покажчик щодо літератури про 
пам’ятки історії та культури Донецької області [21].  
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Слід так само відзначити пам’яткоохоронну діяльність, яка набула своєрідного 
відродження вже з другої половини 1940-х рр. Перші кроки були започатковані вищими 
державними органами влади. Справжня та повноцінна робота розпочалася після 
виникнення добровільного Товариства охорони пам’яток історії та культури в 1966 р. i 
проводилася згідно Статуту організації, затвердженому в 1967 р. Поряд з науково-
дослідницькою та популяризаторською роботою регулярно проводилися конференції, на 
місцях діяли численні первинні осередки. З метою вдосконалення своєї діяльності 
Товариство готувало методичні рекомендації. В цей період виникла Донецька обласна 
організація Товариства охорони пам'яток історії та культури.  

Велике значення у розповсюдженні знань про рідний край та залученні до цієї 
справи широкої громадськості мали народні університеті. Однією з рис, притаманних 
для цього періоду – створення мережі музеїв на громадських засадах. Ці краєзнавчі 
установи з’явилися на Донеччині майже на всіх підприємствах. Активно цей процес 
проходив з кінця 1960-х - 1970-х рр. В музеях підприємств були представлені пам’ятки, 
що відображали виникнення та розвиток того чи іншого заводу, фабрики, колгоспу, 
радгоспу. Такі музеї виникали i в школах. 

Інтерес науковців був спрямований на вивчення пам'яток археології. Серед 
видатних археологів Донеччини слід назвати Д. С. Цвейбель, А. О. Моруженко, 
С. Й. Татаринова, А. Г. Копила, Т. О. Шаповалова, О. Я. Привалову, С. Н. Санжарова, 
В. А. Посредникова, Д. Кравця та інших. Були досліджені пам’ятки кам’яного, 
бронзового, залізного віку та періоду середньовіччя. 

Після здобуття Україною незалежності значно зросла увага до дослідження 
проблем історії Донецького краю. Так само урізноманітнилися наукові проблеми, до 
вивчення яких звертаються вчені. Було досліджено історію Приазов’я, етнонаціональні 
особливості, місцеве самоврядування, земське питання та багато інших. 

Насамперед продовжується археологічне дослідження регіону, що дозволяє 
поповнити історію Донецького краю новими знанням про заселення краю в найдавніший 
час. Археолог В. О. Забавін вивчає племена зрубної культури. Зокрема за результатами 
археологічних розкопок дана характеристика поховальних споруд зрубної культури 
Північного Приазов’я, керамічному посуду в поховальному обряді [22]. 

Слід звернути увагу на науковий доробок з історії регіону ХVІІ – початку ХХ ст. 
Одною з найбільш розроблених тем стала етнічна історія регіону. В першу чергу 
привертають увагу дослідження проблеми переселення греків, влаштування їх в 
Приазов’ї, господарська діяльність, культурно-освітні процеси, духовне та повсякденне 
життя. Зокрема, греки Північного Приазов’я у 1778 – 1875 рр., їх переселення з Криму, 
розміщення у Приазов’ї, церковна організація, культурно-освітній розвиток, 
функціонування Маріупольського грецького суду було вивчено А. В. Гедьо [23]. 
Торговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні в середині ХVІІ – ХІХ ст. 
досліджено В. С. Волониць. Авторка визначила роль підприємницької та торговельно-
посередницької діяльності маріупольських купців-греків в економіці Північного 
Приазов’я, з’ясувала їх роль у розвитку торгівлі в Україні [24]. Повсякденне життя 
греків Приазов’я привернуло увагу дослідниці С. С. Арабаджи [25]. Різні аспекти 
господарської діяльності маріупольських греків, а також економічний розвиток 
Маріуполя і Маріупольського повіту у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. вивчає 
С. В. Новікова. Предметом її дослідження стала проблема землекористування грецьких 
сільських громад Північного Приазов’я, землеволодіння, промисли і кустарне 
виробництво, внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі, 
побут греків [26]. 

Проблеми самоврядування грецьких національних громад України другої 
половини XVII – середини ХІХ ст. привернули увагу дослідниці М. К. Подгайко. 
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Авторка проаналізувала формування національного складу населення м. Маріуполя, 
соціальний розвиток Маріупольщини, ліквідацію Маріупольського грецького суду тощо 
[27]. Етнонаціональні процеси греків Приазов’я в контексті трансформації культури 
досліджено в роботах І. С. Пономарьової. Авторка охарактеризувала особливості 
поселень греків Приазов’я, комплексно вивчила їх етнічну історію. У 2006 р. була 
видана монографія «Етнічна історія греків Приазов’я (кінець ХVIII – початок ХХІ ст.)» 
[28]. 

Християнські конфесії Донбасу в 1880 - 1914 рр. досліджено в роботах 
Л. М. Моісєєнко [29]. Духовно-релігійний розвиток етнічних громад Північного 
Приазов’я наприкінці XVIII - початку XX ст. вивчає О. С. Тухватулліна [30]. Науковець 
охарактеризувала політику царського уряду щодо церковного життя іноземних 
колоністів, їх традиційну культуру, релігійне життя єврейських колоністів. Болгарські 
колонії Північного Приазов’я у 1861-1917 рр. досліджує С. І. Пачев [31]. 
Соціокультурний розвиток німецьких та менонітських колоній Північного Приазов’я у 
ХІХ - на початку ХХ ст. привернули увагу Т. К. Захарченко [32]. Вчена комплексно 
вивчила німецькі колонії, міжетнічні відносини в Бердянському повіті, релігійне життя 
німецько-менонітського населення Північного Приазов’я, культуру садівництва та 
виноградарства німців і менонітів. Етнографічне вивчення албанців Приазов’я, їх 
етнокультурні стереотипи знайшли відображення в дослідженнях Д. С. Єрмоліна [33]. 
Єврейське населення Південно-Східної України у 1861 - 1917 рр., їх правове становище, 
демографічні показники, напрямки господарської діяльності, сільськогосподарська 
колонізація Маріупольського повіту розкрито в роботах В. В. Гончарова [34]. 

Здобули подальшого розвитку дослідження проблем громадського управління та 
самоврядування. Комплексне дослідження міського громадського управлення 
Маріуполя в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст. було здійснено В. М. Коробкою. 
В роботах автора висвітлено запровадження в місті Городових положень (1870 та 
1892 рр.), виборчого процесу та формування міської думи та управи, діяльність міської 
думи та управи у медико-санітарній галузі, заходи громадського управління у сфері 
міського шкільництва. Окреме місце в науковому доробку історика посідає проблема 
соціально-станового та етнічного складу установ міського громадського управління. 
Науковець звернув увагу на розвиток міського господарства, зокрема проблему 
створення маріупольського міського водопроводу та зусилля муніципальної влади у 
розв’язанні цього питання. Джерелознавчі студії В. М. Коробки підсумовують 
результати наукового пошуку та введення до наукового обігу джерел з історії міського 
самоврядування Бахмута та Маріуполя. В монографії  «Громадське управління у містах 
Катеринославської губернії (1870-1914 рр.)» розглянуто пропозиції громадськості 
Бахмута й Маріуполя, з-поміж інших міст губернії, щодо вироблення основних 
принципів реформи 1870 р. Науковець всебічно дослідив динаміку бюджетів міст – 
джерела доходів, статті видатків тощо [35]. Проблема взаємодії земств Донбасу з 
владними структурами і суспільством знайшла відображення в дослідженнях 
О. В. Сараєвої. Зокрема в роботах авторки розкрито діяльність органів місцевого 
самоврядування Маріупольського повіту в медичній та освітянській сфері, доброчинну 
та культурно-просвітницьку діяльність земств Донбасу наприкінці ХІХ – початку ХХ 
ст., проаналізовано структуру, соціальний та майновий склад земського представництва 
[36]. Розвиток земських шкіл Приазов’я в другій половини ХІХ – початку ХХ ст. 
досліджено І. Ф. Шуміловою [37]. Авторка висвітлює освітню діяльність Бердянського 
земства, особливості морального виховання у земських школах, професійну підготовку 
земських вчителів, поліетнічну спрямованість земських шкіл Північного Приазов’я. 

Ряд авторів приділили увагу дослідженню соціально-економічної складової в 
історії регіону. Проблемам становлення та розвитку соляної промисловості Донбасу від 
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початку її заснування до кінця ХІХ ст. приділено увагу в дослідженні П. В. Доброва і 
Т. Ю. Людоровської [38]. Автори проаналізували зміни у технічному забезпеченні 
соляних промислів Тору та Бахмуту, оцінили прибутки від реалізації солі, розглянули 
основні ринки збуту всіх видів видобутої солі. В межах дослідження соціально-
економічної еволюції поміщицтва України в 1861 – 1917 рр. Н. Р. Темірова 
охарактеризувала поміщицьке господарство Півдня України і зокрема Донбасу, 
виробниче підприємництво поміщиків Донеччини [39]. Роль важкої промисловості 
Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на 
початку ХХ століття визначено в роботах І. В. Довжука [40]. Іноземні капітали в 
металургійній та вугільній промисловості Донбасу у 1861 - 1914 рр. досліджено в 
роботах О. В. Щербініної [41]. В працях І. В. Симоненко дана характеристика 
інженерно-технічній інтелігенції важкої промисловості Півдня України в другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. [42]. Поштовий зв’язок у Донецькій області у XIX – 
XXI ст. став предметом дослідження С. Є. Орєхової. Зокрема в межах теми авторка 
охарактеризувала розвиток поштової справи Маріупольщини наприкінці ХVІІІ – ХХ ст., 
земську пошту Маріупольського повіту Катеринославської губернії наприкінці XIX – 
початку XX ст. [43]. 

Поряд з тим, останнім часом було досліджено історію регіону ХХ та початку 
ХХІ ст. Місце Російської Православної Церкви в культурному та економічному житті 
Донбасу у 1920-х рр. вивчала С. А. Підченко [44]. Кримінальна злочинність і боротьба з 
нею в Донбасі в 1921-1928 рр. привернула увагу дослідниці О. К. Михєєвої [45]. Росіяни 
в сільських поселеннях Донецької губернії, росіяни в Донбасі у 1920-1930-ті рр., 
ставлення російського населення Донбасу до політики українізації (1923-1932 рр.), 
росіяни в суспільно-політичному, економічному та культурному житті Донбасу на 
початку проведення політики українізації вивчала Н. Г. Малярчук [46]. Діяльність 
жіночих рад Донбасу періоду 1920 – початку 1930 рр. стала предметом дослідження 
Л. В. Кушнір [47]. Авторка проаналізувала діяльність жінвідділів Донбасу у справі 
ліквідації неписьменності жінок, роботу по поліпшенню побутових умов населення 
Донбасу, роль жінвідділів у залученні жінок до виробництва, вплив жіночих рад 
Донбасу на рішення морально-етичних проблем родинних стосунків. Комітети 
незаможних селян в Донбасі у 1920-1933 рр., формування їх соціального складу 
відображено в дослідженнях В. О. Волошенко [48]. Розвиток інфраструктури охорони 
здоров’я в Донбасі у 1920-х рр. висвітлено в працях Ю. В. Барабаш [49]. 

Історико-політичний аналіз існування Донецько-Криворізької республіки 
здійснений О. О. Поплавським [50]. Автор зокрема охарактеризував процес формування 
органів влади та управління, становище селянства, діяльність Республіки в культурно-
освітянській сфері. Проаналізувавши практичні кроки більшовицького керівництва 
радянських республік, автор стверджує, що державно-правова організація цих 
«буферних» держав будувалася за аналогією до радянської Росії, а їх політичні режими 
були тоталітарними. Республіки виступали свого роду форпостами для проникнення 
більшовизму в південноукраїнський регіон, які дозволяли більшовикам зупинити 
національно-визвольний рух.  

Соціально-демографічні процеси, формування народонаселення природний рух і 
міграції, механізми державного регулювання міграційними потоками, становище 
окремих соціальних груп на Донеччині у післявоєнний період стали предметом 
дослідження Н. Ф. Шипік [51]. Проблему творчої інтелігенції Донбасу в період 
контрольованого лібералізму (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) досліджує 
Г.С. Сергієнко [52]. Історія сім’ї в контексті повсякденності Донбасу 1990 - початку 
2000 рр. стала предметом дослідження Л. А. Мелешко [53]. Зокрема, розглянуто вплив 
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соціально-економічних змін на становище сім’ї, сільську родину, еволюцію цінностей 
сім’ї, зміни в економічному становищі.  

Так само величезне значення в розумінні процесів, які відбуваються сьогодні в 
регіоні безперечну цінність мають праці сучасної історії. Зокрема, проблеми 
становлення політичних сил Донецької області в 1990 – 2000 рр., їх організаційні, 
кадрові, матеріальні ресурси, основні програмні положення досліджено в роботах 
М. І. Майбороди [54]. Автором проаналізовано організаційно-правове оформлення 
політичних партій в Донецькій області, їх діяльність, участь політичних партій в 
електоральному процесі. Міжкультурна комунікація населення українського Приазов’я, 
формування соціокультурних угруповань, політична комунікація в регіоні знайшли 
відображення в дослідженнях Б. В. Слющинського [55].  

Таким чином, історичною наукою накопичено багатий матеріал щодо історії 
Донбасу і Донеччини зокрема, де сьогодні відбуваються складні і суперечливі події. 
Значний внесок зроблено саме завдяки історико-краєзнавчим дослідженням, які 
проводилися як науковцями так і громадськістю. Історичні дослідження в радянській 
Україні в першу чергу спрямовані на вивчення історії економіки і перш за все 
промислових підприємств, що пов’язано із загальнодержавною політикою і завданням 
зібрання знання саме з історії робітників та підприємств. З 1990-х рр. значно 
розширилося коло наукових проблем, до вивчення яких звертаються науковці. 
Насамперед, актуальними стали проблеми формування багатонаціонального складу 
населення південно-східного регіону, історія заселення, господарського освоєння, 
культурно-освітньої сфери, релігії греків, болгар та інших народів. Не залишилася без 
уваги вчених діяльність земських установ, міське самоврядування та соціокультурний 
розвиток регіону в ХІХ – на початку ХХ ст. Так само відбувається подальше вивчення 
історії регіону ХХ ст. Результатами досліджень науковців стало видання наукових 
статей, монографій, захист кандидатських та докторських дисертацій. Аналіз 
історичного краєзнавства Донецького регіону свідчить по-перше, що назріла потреба 
узагальнити всі ті нові праці, які вийшли після здобуття Україною незалежності з метою 
виявлення особливостей історичного розвитку, формування соціокультурного 
середовища, збереження традиційної культури, настроїв та морально-психологічної 
ситуації Південного Сходу України. Тим не менше є і значні прогалини в історичному 
знанні краю. Заслуговують на увагу проблеми повсякденного життя окремих соціальних 
груп населення, в першу чергу робітників. Вивчення даної проблематики дозволить 
розкрити спосіб життя окремих соціальних груп, їх світогляд, думки та настрої. Все це 
дозволить розкрити причини і витоки тих подій, які сьогодні класифікують як суспільно-
політичну кризу в України. 
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V. Lysak 
HISTORIC STUDY OF STUDYING IN THE SOCIAL AND POLITICAL CRISIS 

SOUTHEAST UKRAINE 
The aim of this article is a multipurpose analysis of the forms and directions of local 

history, scientific research issues in the context of the study of the social and political crisis in 
South-East of Ukraine, its causes and possible consequences. The author considers it 
appropriate to consider the history of the accumulation of knowledge about Donetsk region, 
determine the main directions of scientific developments and their implications for future study 
and promotion of knowledge about the region and its development. It is concluded that 
historical science has accumulated rich material about the history of Donbass and Donetsk in 
particular, where complex and controversial events are happening nowadays. A significant 
contribution was made thanks to local historical researches, which were conducted by 
scientists as well as the public. Historical researches in Soviet Ukraine are primarily aimed at 
studying of history of economic and first of all industrial enterprises because of national policy 
and the task of gathering knowledge about the history of workers and enterprises. Since 1990-
s. greatly expanded range of scientific problems, to study which scientists seek. First of all, the 
problems of formation of the multinational population of the south-eastern region, the history 
of settlement, economic development, cultural and educational area, religions of Greeks, 
Bulgarians and other nations became topical. Activity of zemskih institutions, municipal 
government and social and cultural development of the region in XIX - early XX century were 
not left without attention of scientists. Similarly, the further study of the region's history of the 
twentieth century happens. The results of the scientists’ researches were the publications of 
scientific articles, monographs, protection of master's and doctoral dissertation. Analysis of 
historic study of Donetsk region shows firstly that there is a need to summarize all the new 
works that appeared after Ukraine gained independence in order to identify peculiarities of 
historical development, the formation of social and cultural environment, the preservation of 
traditional culture, attitudes and moral and psychological situation of the South-East of 
Ukraine. However, there are significant gaps in historical knowledge of the region. 
Noteworthy are the problems of everyday life of certain social groups, especially the workers. 
The study of this subject will reveal the lifestyle of social groups, forming their outlook, 
opinions and attitudes. This will help to reveal the causes and origins of the events that are 
now classified as a social and political crisis in Ukraine. 

Keywords: historical studies, history and local history research, Donetsk region, Azov. 
 


