
Нова «радість» стала, яка не 

бувала… 

Над вертепом звізда красна засіяла 



  
Знайомство з темою проекту та вибір теми 
Жовтень 2019 
 • Вчитель, Голосова Наталія розказала нам про радянський період 

історії СРСР та України  

• запропонувала скористатись інтернетом (wikipedia) щоб дізнатись 
більше про становище церкви та антирелігійної пропаганди в 
СРСР,  з історією УГКЦ радянського періоду 

• Наступним етапом стало знайомство з окремими статями 
(Academia.edu), частково з матеріалами монографії Наталії Шліхти 
«Церква тих, хто вижив» та матеріалами навчального посібника 
«Історія епохи очима людини» 

 



Основні напрямки роботи передбачали 

• Підготовку інформаційного 
матеріалу 

• Визначення кола можливих 
респондентів 

• Визначення каналів пошуку 
очевидців подій ліквідації УГКЦ 
та діяльності «катакомбної 
церкви» 1946-1991рр. 

• Пошук візуальних та відео-
матеріалів з обраної теми 

• Розподіл напрямків роботи між 
учасниками проекту 
 



Реалізація основних напрямків роботи 
січень-лютий 2020 

• Взяли інтерв’ю у  7 респондентів: Куспісь 
Михайла, 1930 р.н.,  Отаманіва Володимира 1963 
р.н., Війтишина Миколи 1956 р.н., Думича 
Івана 1949 р.н., отця УГКЦ Тараса 1979 р.н., 
Панькевич Марії 1956 р.н., Женчук Анни 1960р.н. 

• Систематизували спогади про катакомбну церкву 
з YouTube 

• Уклали папку візуальних матеріалів (фото 
антирадянської пропаганди, світлини релігійних 
свят періоду катакомбної церкви, радянські 
антирелігійні плакати, карикатури)  

Електронний ресурс. Режим доступу 

• http://localhistory.org.ua/album/vertepy/, 
https://www.google.com/search?q=+%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0
%B2%D0%BE+%D1%83+%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1% 

• https://photo-lviv.in.ua/yak-svyatkuvaly-novorichni-ta-rizdvyani-svyata-u-
radyanskomu-lvovi-istoriya-v-9-fotohrafiyah/ 

• http://localhistory.org.ua/studies/ukrayinskyj-velykden-po-radyansky-
zaborony-osoblyvosti-svyatkuvannya/ 

• https://www.pinterest.ph/pin/709528116276073102/?amp_client_id=CLIENT_
ID(_)&mweb_unauth_id=&simplified=true 

• https://postila.ru/post/60010776 

• https://censor.net.ua/ua/r401484 

 

• Створили папку відеоматеріалів:  

Ті, що вірні  

https://www.youtube.com/watch?v=p8SG5mXZyjc  

Заборонене Різдво 
https://www.youtube.com/watch?v=k3QW5nyRRgk 

Заборонений Великдень (Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані. ZIK)  

Музей Блаженного Василя Величковського 

https://www.youtube.com/watch?v=ooK5wCrWm8M 

• Відвідали Квартиру-музей Блаженного Василя 
Величковського.  

• Записали розповідь Сестри Василіанки Єпіфанії 
про єпископа В. Величковського 

• Дослідили документи радянських органів 
безпеки. Т.2  Ліквідація УГКЦ (1939-1946).  

• Зробили транскрибування окремих інтерв’ю 
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Як ми працювали  



Наш досвід участі у проекті та враження  

• Відкрили для себе незнайому 
сторінку історії УГКЦ  

• Спробували себе в ролі 
інтерв’юера 

• Навіть не знали що є архіви НКВД 
• Було незвично і водночас дуже 

цікаво брати інтерв’ю у 
священника УГКЦ отця Тараса  

• Вперше дізнались про 
катакомбну церкву та музей 
єпископа Василя Величковського 
 

• Скажу по-правді: робота над 
проектом виявилась значно 
складнішою ніж я сподівався 

• Виникли великі проблеми з 
монтажем відео 

• Побачили, що проект - це 
кропітка, тривала та покрокова 
робота 

• Отримали великий досвід 
командної роботи 

• Проект став для всіх важливим 
етапом навчання 
 



Команда проекту    
• Ми навчились робити нарізки з 

відео 

• Отримали досвід дискрибування 
інтерв’ю 

• Тепер знаємо як брати інтерв'ю 
(навчилась на власних помилках) 

• Навички монтування відео дуже 
стали у нагоді 

• Навчились логічно будувати 
процес дослідження 

Допомога друзів, дорослих та 
вчителів виявилась неоціненною 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Христина Квасниця, Вікторія 
Якимечко, Вікторія Війтишин,  
Северин Мирка, Маркіян Скрикля, 
учні 9-А класу, Ліцею №38  

 

 



Презентація проекту 26.02 2020 



Висловлюємо щиру вдячність за допомогу у 
реалізації проекту 
• Голосовій Наталії Михайлівні, за залучення до участі у конкурсі та ідеї 
• Куспісь Михайла, 1930 р.н.,  Отаманіва Володимира 1963 р.н., 

Війтишина Миколи 1956 р.н., Думича Івана 1949 р.н., отця УГКЦ Тараса 
1979 р.н., Панькевич Марії 1956 р.н., Женчук Анни 1960р.н.за надані 
інтерв’ю-спогади  

• Священнику УГКЦ, отцю Тарасу, за інтерв’ю і фахові консультації з 
питань катакомбної УГКЦ 

• Сестрі Єпіфанії за екскурсію у квартирі-музеї єпископа 
В.Величковського 

• Польовському Миколі за допомогу у створенні відео –роликів 
• Гринаш Оксані, вчителю інформатики, за допомогу в оформленні 

матеріалів проекту 
• Гораку Данилові за допомогу у створенні сайту проекту  

 


