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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Народне будівництво, як одна із найважливіших 

складових частин матеріальної культури, посідає важливе місце в житті народу та 

відображає комплекс етнічних факторів. Дослідження регіональних та 

загальноукраїнських особливостей розвитку житлово-господарської архітектури дає 

нам можливість виявити та дослідити її прикметні компоненти, що безпосередньо 

впливають на загальну картину етнічного розвитку українців.  

Варто зазначити, що народне будівництво завжди чутливо реагує на 

особливості природно-кліматичних умов та процеси, що відбувалися в усіх сферах 

людського життя. З огляду на збереження традиційних регіональних особливостей 

народного будівництва та динаміку й перспективи соціально-економічних змін в 

селах Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття, на 

нашу думку, існує необхідність проведення комплексного та ґрунтовного 

дослідження житлового та господарського будівництва в регіоні. Варто поспішити 

дослідити ті явища та риси, що ще збереглися з попередніх десятиліть, бо в 

майбутньому вони можуть бути змінені чи взагалі втрачені. 

Частина народної матеріальної культури, що досліджується (зведення житла та 

господарських споруд, специфіка організації та забудови садиби) становить великий 

інтерес і з огляду перспективи використання досвіду будівництва у зазначеному 

періоді та регіоні для накопичення будівельних знань у подальшій практиці 

будівництва. Разом з тим, в історіографії відсутнє узагальнююче дослідження цієї 

проблеми. Все це в сукупності й обумовлює актуальність обраної для дослідження 

теми. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної теми «Українська 

нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 11 БФ 046-01), включеної до тематичного плану історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Метою дослідження є комплексне вивчення особливостей будівництва житла 

та господарських споруд, принципів організації та типів забудови селянської садиби 

та господарського двору на теренах Волинського Полісся в другій половині ХХ – на 

початку ХХІ століття. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних наукових 

завдань: 

 проаналізувати історіографію та джерельну бази дослідження, з’ясувати 

ступінь розробленості теми; 

 простежити основні етапи процесу будівництва народного житла на 

Волинському Поліссі; 

 дослідити виконання практичного та ірраціонального (обрядово-звичаєвого) 

комплексів заходів, пов’язаних зі зведенням будівель; 

 розкрити особливості будівельних матеріалів, що використовувалися для 

зведення основних конструктивних елементів споруд; 

 дослідити технологію будівництва та основні конструктивні прийоми; 
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 визначити архітектурно-планувальну організацію та об’ємно-просторову 

композицію народного житла; 

 встановити основні прийоми художньо-декоративного оформлення жител; 

 охарактеризувати специфіку забудови селянської садиби та господарського 

двору; 

 дослідити основні групи господарських будівель та розкрити їх функціональне 

призначення. 

Об’єктом дослідження є народне будівництво на території Волинського 

Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

Предмет дослідження – комплекс житлово-господарського будівництва, що 

включає в себе житло, господарські споруди, малі архітектурні форми, специфіка та 

способи забудови селянської садиби та господарського двору. 

Хронологічні межі дисертаційної роботи охоплюють другу половину ХХ – 

початок ХХІ століття. Визначення нижньої межі пов’язане з остаточним 

встановленням радянської влади на території Волинського Полісся в першій 

половині 1950-х років, що зумовило запровадження нових соціально-економічних 

відносин. Верхня хронологічна межа обумовлена радикальними змінами, що 

відбулися в народному будівництві на теренах регіону на початку ХХІ століття. 

Територіальні межі дослідження визначені його об’єктом та предметом і 

охоплюють північну частину Волинської області, яка в історіографії отримала назву 

Волинське Полісся і є складовою частиною таких історико-етнографічних регіонів 

як Волинь та Полісся. Адміністративно зазначена територія нині охоплює Шацький, 

Ратнівський, Любешівський, Старовижівський, Камінь-Каширський, 

Любомильський, Ковельський, Маневицький, частково Турійський, Рожищанський, 

Ківерцівський райони Волинської області. 

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові методи (аналізу, 

синтезу, індукції, дедукції) та основні методи етнологічної науки (порівняльно-

історичний, порівняльно-хронологічний, ретроспективний, формально-

типологічного аналізу, безпосереднього польового спостереження, інтерв’ювання, 

фіксації та систематизації матеріалів), використання обмірів та замальовок, 

фотографування. В процесі дослідження автор дотримувався принципу історизму, 

що дає можливість розглянути проблему житлово-господарського будівництва у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століття в контексті загальних історичних 

процесів та соціально-економічних змін. Важливим є також системний та 

комплексний підхід до проблеми, що передбачає розгляд не окремих фактів, а їх 

сукупності, всіх сторін проблеми, її послідовного розвитку та змін як цілісного 

явища. Сукупність всіх вищезазначених принципів та методів дозволила детально 

розглянути процес розвитку житлового та господарського будівництва на території 

Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що в 

дисертації вперше:  
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 на основі аналізу залученої історіографії, опублікованих та зібраних в ході 

польових експедицій джерел проведено комплексне дослідження житлового та 

господарського будівництва на теренах Волинського Полісся в другій половині 

ХХ – на початку ХХІ століття; 

 розглянуто різноманітні аспекти процесу будівництва житла, його основні 

етапи, принципи архітектурно-художнього оформлення, організація внутрішнього 

простору житла та його зовнішнього вигляду; 

 досліджено зміни в забудові селянської садиби та господарського двору в 

зазначений період, що були зумовлені соціально-економічними процесами, які 

відбувалися в селах Волинського Полісся; 

 введено в науковий обіг низку нових матеріалів опитувань респондентів, 

обмірів, описів, фото жител та господарських споруд зроблених автором в процесі 

польових досліджень на території регіону; 

удосконалено: 

 описи принципів планування та функціонального призначення приміщень 

житла; 

 знання про народну архітектуру радянського періоду, зокрема 1950-х – 1970-х 

років; 

отримали подальший розвиток: 

 аналіз історіографічного доробку вітчизняних вчених, які продовжують 

роботу на ниві дослідження народної архітектури Волинського Полісся та України 

загалом; 

 узагальнено перспективи подальшого розвитку житлового та господарського 

будівництва на теренах регіону.  

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання основних 

положень та результатів дослідження при написанні розділів монографій, 

підручників, навчальних посібників, присвячених народній архітектурі як окремих 

історико-етнографічних регіонів, так і України загалом. Зібраний та структурований 

в досліджені матеріал може стати підґрунтям для розробки наукових розвідок, 

пов’язаних з суміжною проблематикою, дослідження етнічної історії України та 

вивчення інших аспектів життя західнополіського села. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного 

дослідження були викладені на п’яти наукових конференціях: VІ Міжнародна 

наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного 

факультету – 2013» (Київ, 25 квітня 2013 р.); ХІІ Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014: Історія» (Київ, 25-

28 березня 2014 р.); VІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених «Дні науки історичного факультету, присвячені 180-річчю заснування 

Київського університету» (Київ, 24 квітня 2014 р.); ХІІІ Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2015: Історія» (Київ, 1-3 

квітня 2015 р.); VIІІ університетська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2015» (Запоріжжя, 7-9 квітня 2015 

року). 
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Публікації. За результатами дослідження було опубліковано 11 наукових праць 

загальним обсягом 4,4 д.а. – 6 наукових статей у фахових виданнях (3,4 д.а.), у тому числі 

5 у фахових наукових виданнях України (з них 1 стаття у виданні, яке входить до 

наукометричної міжнародної бази РИНЦ) і одна в іноземному виданні, та 5 матеріалів тез 

доповідей на наукових конференціях (1 д.а.). 

Структура дисертаційної роботи зумовлена метою та завданнями дослідження і 

складається зі вступу, п’яти розділів (десяти підрозділів), висновків, списку використаних 

джерел та літератури із 177 позицій, додатків. Загальний обсяг дисертації - 260 сторінок, 

де основного тексту – 171 сторінка. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Перший розділ «Історіографія проблеми та її джерельна база» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» проаналізовано науковий доробок 

вчених у дослідженні народної архітектури Волинського Полісся. Однак 

справедливо зазначити, що вже існують спроби історіографічного аналізу 

літератури з даної проблематики1. 

Дослідження народної архітектури Волинського Полісся як складової частини 

більшого історико-етнографічного регіону – Українського Полісся, що передбачало 

накопичення різноманітних етнографічних відомостей, розпочалося з середини ХІХ 

століття. Тогочасні праці мали переважно описовий характер. Серед 

найґрунтовніших праць особливе значення, на нашу думку, має семитомне видання 

матеріалів етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край, що були 

зібрані П. Чубинським2. Окремої уваги заслуговує робота М. Теодоровича, в якій 

містяться цінні відомості про господарську діяльність, побут, житло, різноманітні 

статистичні дані3. 

Після завершення Другої світової війни на території Полісся відновилася 

робота етнографів. Першими публікаціями з даної тематики стали звіти польових 

експедицій, що проводилися в другій половині 1940-х – 1950-х роках по всій 

                                                           
1 Глушко М. Дослідження традиційного будівництва у Науковому товаристві імені 

Шевченка (кінець XIX – початок XXI ст.) / М. Глушко // Народознавчі зошити. – 

2013. – № 2. – С. 191–199. Гілевич І. Польові етнографічні дослідження Полісся 

України (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф.  дис. ... канд. іст. наук : 

07.00.05 / І. Гілевич; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. 

Крип'якевича, Ін-т народознав. – Л., 2012. – 20 с. 
2 Труды Этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, 

подготовленной Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел: 

Материалы и исследования, собранные действнтельным членом П. П. Чубинским. – 

СПб., 1872-1878. – Т. 7. С. 375-390. 
3 Теодорович Н. Волынь в описании городов, местечек и сел в церковно-

историческом, географическом, зтнографическом , археологическом и других 

отношениях / Н. Теодорович // Историко-статистическое описаніе церквей и 

приходов Волынской епархіи. – Почаев, 1903. – Т. V. – 559 с. 
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території Українського Полісся4. Дослідженням комплексу народного будівництва 

Правобережного Полісся, зокрема Волинського, в 50-х роках ХХ століття займався 

львівський дослідник М. Козакевич. В сфері наукових зацікавлень автора потрапили 

принципи забудови поселень та садиби, житла та господарських споруд, технологія 

будівництва та конструктивні прийоми складання зрубу, форми даху, принципи 

планування житла5. Варто зазначити, що М. Козакевича, як дослідника народного 

житла для сучасних етнологів, відкрив І. Гілевич, який присвятив науковому 

доробку автора окремі історіографічні роботи6. 

В другій половині 1950-х років дослідження на теренах Волинської області в 

рамках підготовки монографії «Українці» проводив Григорій Стельмах7. Автора 

цікавили типи забудови поселень, садиб, організація горизонтального планування 

житла8. Вивчення поліської архітектури продовжилися в другій половині 1960–1980-

х роках, що було пов’язано з підготовкою «Регіонального історико-етнографічного 

атласу України, Білорусії, Молдавії»9. Дослідники народного будівництва 

Г. Стельмах та М. Приходько розробили класифікацію народного житла, відповідно 

до якої традиційне будівництво на теренах Волинського Полісся належало до 

правобережнополіського типу10. М. Приходько в окремій статті торкається питання 
                                                           
4 Ломова М. Разведывательная этнографическая поездка в украинское Полесье / 

М. Ломова, М. Козакевич, П. Жолтовский // Советская Этнография. – 1953. – № 4. – 

С. 127-132. 
5 Фіголь Д. Деякі особливості сучасного побуту українців Полісся (За матеріалами 

експедиції 1953 р.) / Д. Фіголь, Л, Суха, М. Козакевич, К. Матейко, М. Ломова // 

Матеріали з етнографії та художнього промислу. – К., 1956. – Вип. II. – С. 53-57; 

Козакевич М. Селянська садиба на українському Поліссі (в другій половині XIX і 

першій половині ХХ ст.) / М. Козакевич // Матеріали з етнографії та 

мистецтвознавства. – К., 1959. – Вип. V.- С. 9-25; Козакевич М. Типи поселень на 

Українському Поліссі М. Козакевич // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. 

– К., 1959. – Вип. IV. – С. 24-40; Козакевич М. Про розвиток плану житла 

колгоспників Українського Полісся / М. Козакевич // Матеріали з етнографії та 

художнього промислу. – К., 1957. – Вип. III. – С. 14-21. 
6 Гілевич І. Мустафа Козакевич – дослідник традиційної архітектури українців 

Полісся та Волині / І. Гілевич // НЗ. – 2008. – № 3–4. – С. 215–227. 
7 Українці: Історико-етнографічна монографія. Проспект. – К.: Вид-во АН УРСР, 

1956. – 20 с. 
8 Стельмах Г. Етнографічна експедиція до Волинської області в 1955 р. / Г. Стельмах 

// Українська етнографія. [Наукові записки ІМФЕ АН УРСР]. – К, 1958. – Вип. 4. – 

С. 125-131. 
9 Українське народне житло: Програма-запитальник для збирання матеріалів до 

«Регіонального історико-етнографічного атласа України, Білорусії та Молдавії». – 

К., 1969. – 28 с. 
10 Стельмах Г. Классификация типов украинского народного жилища конца ХІХ – 

начала ХХ в. / Г. Стельмах, Н. Приходько // Всесоюзная научная сессия, 

посвященная итогам полевых археологических и этнографических исследований 

1970 г. Тезисы докладов. – Тбилиси, 1970. – С. 24-26. 
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конструктивних елементів житла на Поліссі, специфіки будівельної термінології, 

зовнішнього вигляду житла, відзначає подальше використання традиційних 

прийомів в будівництві та проникнення сучасних віянь11. 

На окрему увагу заслуговує науковий доробок київського архітектора, 

дослідника народної архітектури В. Самойловича. Він розробив архітектурно-

етнографічне районування України12. Вчений досліджував основні риси народної 

архітектури України радянського періоду, виділяв в окремий регіон Західне Полісся, 

відмічав збереженість саме на цій території найбільшої кількості архаїчних 

елементів. Окремі публікації вчений присвятив художній орнаментальній обробці та 

кольоровому декору стін будинків. Науковець відзначав простоту та стриманість 

архітектурно-художнього оформлення будинків в регіоні, велику площу допоміжних 

приміщень, переважання двосхилого даху, виділяв п’ять типів планування житла на 

території України, що були характерні для 1950-х – 1960-х років13. 

Вагомим є внесок у дослідження поліської народної архітектури співробітників 

музеїв народної архітектури та побуту Києва та Львова. Київський дослідник 

С. Верговський розглядав основні архаїчні елементи та їх вплив на подальший 

розвиток будівництва невідривно від комплексу народної культури. Він знайшов 

чимало спільних рис з архітектурою інших народів14. Серед співробітників 

львівського музею дослідженням поліської архітектури займався Р. Гошко. У 

співавторстві з В. Гурковим вчений написав розділ про поселення, садибу та житло 

Полісся в колективній монографії про матеріальну культуру Полісся15. 

Значний внесок у дослідження народної архітектури Волинського Полісся 

зробив А. Данилюк. Вчений приймав постійну участь в польових експедиціях на 

територію північних районів Волинської та Рівненської областей в 1970-х – на 

початку 1990-х років. Науковець опублікував дослідження традиційного періоду про 

господарські будівлі на Поліссі, замкнуті двори, особливості житлового 

будівництва. Окрему розвідку вчений присвячує періодизації розвитку народного 

будівництва Полісся. Підсумком багаторічних досліджень А. Данилюка стала 

                                                           
11 Приходько М. Особливості сільського житла на Поліссі / М. Приходько // Народна 

творчість та етнографія. – К. – 1970. – № 6. – С. 50-54. 
12 Самойлович В. Українське народне житло (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / 

В. Самойлович. – К., 1972. – 56 с. 
13 Самойлович В. Народна творчість в архітектурі сільського житла / В. Самойлович. 

– К., 1961. – 342с.; Самойлович В. Народное архитектурное творчество Украины / 

В. Самойлович. – К , 1989. – 342с.;  
14 Верговський С. Давнє народне будівництво Українського та Білоруського Полісся 

/ С. Верговський // Народна творчість та етнографія. – К. – 1979. – № 2. – С. 74-80. 
15 Гурков В. Поселения // Полесье. Материальная культура / В. Гурков, Р. Гошко. – 

К., 1988. – С. 279-333. 
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кандидатська дисертація та ґрунтовні монографії, в яких вчений підсумував наукові 

здобутки16. 

Дослідження народної архітектури Волинського Полісся продовжилося і в роки 

незалежності України. Серед сучасних дослідників даної проблематики на особливу 

увагу заслуговують роботи Р. Радовича. Вчений зосередив увагу на досліджені 

пережитків традиційного будівництва в регіоні, їх подальшій трансформації і впливі 

на сучасний стан зведення житла та господарських споруд, проблемі заготівлі 

деревини на території Волинського Полісся17. В окремому ґрунтовному дослідженні 

вчений  детально та комплексно підходить до розгляду проблеми традиційного 

житлового будівництва Волинського Полісся18. 

Тематика традиційної будівельної обрядовості, яку в попередні роки більшість 

дослідників оминали, займає чільне місце в науковому доробку Р. Сілецького. Автор 

розглядає окремі аспекти даної проблематики досліджуваного регіону19. У 

монографії «Традиційна будівельна обрядовість українців» вчений комплексно 

розглядав широкий спектр питань даної теми, користуючись, в тому числі, 

матеріалами з території Волинського Полісся20. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» здійснено аналіз джерельної 

бази дисертації, основу якої становлять польові матеріали, зібрані автором 

впродовж 2013–2015 років на території Волинського Полісся, під час яких було 

опитано 74 респонденти різного віку, переважна більшість з яких є українцями за 

етнічною приналежністю, уродженцями сіл, в яких проводилися польові 

дослідження чи сусідніх регіонів. Персональні дані інформаторів занотовано з 

їхнього дозволу, проте із запевненням з нашого боку, що вони будуть 

розголошуватися і використовуватимуться лише в наукових цілях. Матеріали 
                                                           
16 Данилюк А. Г. Традиційне житлово-господарське будівництво Українського 

Полісся (становлення та еволюція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / А. Г. Данилюк. – Львів, 1999. – 16 с.; 

Данилюк А.Г.  Традиційна архітектура регіонів України: Полісся / А. Г. Данилюк. – 

Львів, 2001. – 147 с.; Данилюк А.Г. Народна архітектура Волинського Полісся / 

А. Г. Данилюк. – Луцьк, 2002. – 86 с. 
17 Радович Р. До питання технології зведення зрубу житла на Поліссі в кінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. / Р. Радович // Полісся: мова, культура, історія. Матеріали 

міжнародної наукової конференції. – Київ, 1996. – С. 324–327; Радович Р. Розвиток 

поліського житла: проблема генезису стелі / Р. Радович // Вісник Львівського 

університету. Серія історична. – 2008. – Вип. 43. – С. 88-133; Радович Р. Специфіка 

вибору та заготівлі будівельної деревини на Західному Поліссі / Р. Радович // 

Народознавчі зошити. – 2013. – № 3. – С. 398-410. 
18 Радович Р. Традиційне житлобудівництво Західного Полісся (особливості та 

динаміка розвитку) / Р. Радович // Вісник Львівського університету. Серія 

історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 63-105. 
19 Сілецький Р. Обрядове будівельне деревце («вільце») на Поліссі / Р. Сілецький // 

Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2008. – Вип. 43. – С. 382-420. 
20 Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців / Р. Сілецький. – Львів, 

2011. – 428 с. 
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зібрані в 27 населених пунктах (8-ми селах Камінь-Каширського р-ну, 4-х селах 

Ратнівського р-ну, 4-х селах Шацького району, 2-х селах Любомильського р-ну, 4-х 

селах Любешівського р-ну, 2-х селах Маневицького р-ну, 2-х селах 

Старовижівського р-ну та 1-му селі Ковельського р-ну (див. Додаток А2). В ході 

польових досліджень вивчено (обміряно, описано, сфографовано) понад 200 

будівель житлового та господарського призначення та близько 100 селянських 

садиб. В результаті проведених опитувань були зібрані цінні матеріали, що 

стосуються наступної тематики: підготовки та процесу будівництва житла, 

обрядово-звичаєвих заходів, технології будівництва, використання будівельних 

матеріалів, особливостей внутрішнього оздоблення та зовнішнього вигляду 

народного житла, організації простору селянської садиби та забудови 

господарського двору. 

Опрацьовані та систематизовані матеріали, що зібрані в ході зазначених 

експедицій передано для зберігання в Архівні наукові фонди рукописів та 

фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М. Рильського Національної академії наук України (Фонд 14, опис 3 – Збірники 

фольклорних та етнографічних матеріалів, одиниці зберігання 1443, 1444 по 120 та 

169 аркушів відповідно). Бесіди з респондентами фіксувалися за допомогою 

цифрового диктофону та збережені у форматі цифрового аудіозапису (AMR, MP3). 

Під час підготовки текстових розшифровок аудіозаписів ми намагалися 

якнайточніше відтворити специфіку мовлення респондентів. 

На нашу думку, джерельна база є достатньо репрезентативною для 

комплексного аналізу житлово-господарського будівництва в селах Волинського 

Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття та реалізації поставлених 

завдань. 

У другому розділі дисертації «Підготовка до будівництва та процес зведення 

народного житла» розглянуто комплекс практичних та обрядово-звичаєвих заходів, 

що виконувалися при підготовці та будівництві народного житла. Розділ складається 

з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Звичаї та обряди при підготовці до будівництва житла» 

розкрито процес підготовки, що передував початку будівництва. Перед тим як 

розпочати будівництво житла, селянин мав обрати місце. В традиційному 

суспільстві потенційне для забудови місце мало бути придатним не лише з 

практичної точки зору, а й пройти певний ірраціональний комплекс заходів, адже 

серед поліщуків існують уявлення про «добрі» та «погані місця». З 1950-х років 

процесом розподілу землі під забудову в межах села керувала місцева влада, що 

унеможливлювало вибір селянином бажаної ділянки. Саме тому, за можливості 

селяни споруджували свої житла на «батьківщині» чи на «дідівщині». 

До кінця 1970-х років на території Волинського Полісся основним будівельним 

матеріалом було дерево. Існувала цілісна система критеріїв, відповідно до яких 

проходив вибір та заготівля деревини. Найпоширенішою породою дерев, що 

використовувалася в якості будівельного матеріалу була сосна, рідше – ялина та 

осика, лише для першого вінця брали дуб. При виборі деревини селяни, перш за все, 

звертали увагу на її практичні властивості. Однак існували й ірраціональні заборони 



9 
 

на використання деревини. Уявлення про сприятливий час для заготівлі деревини 

(пора року, фази місяця) з часом втратили актуальність через перехід на деревину, 

яку постачала промисловість. З 1970-х років на території регіону набувають 

популярності нові будівельні матеріали (цегла, піноблоки тощо). 

Важливою складовою підготовки до будівництва був порядок найму та оплати 

праці майстрів, які зводили зруб. Зазвичай з ними укладали усний традиційний 

договір «на віру», який був досить надійним. Рідше зведенням житла займався сам 

господар з родичами. 

Загалом, селяни Волинського Полісся відповідально ставилися до виконання 

описаного комплексу заходів, що передували початку будівництва. 

У підрозділі 2.2. «Практичні та обрядово-звичаєві заходи в процесі 

будівництва народного житла» висвітлюються етапи та особливості процесу 

будівництва народного житла. Початком будівництва житла на території 

Волинського Полісся вважається «закладщина». Процес закладання нового будинку 

й досі супроводжується рядом обрядодій. Важливою проблемою є вибір 

сприятливого часу для початку зведення житла: вибору часу дня, днів тижня, 

святкових чи не святкових днів, сприятливої фази місяця, пори року. Особливу 

увагу жителі Волинського Полісся й понині звертають на заборону початку 

будівництва нового будинку у високосний рік. 

До наших днів зберігся обряд закладання в замки вінців зрубу монет, хліба, 

освяченої верби, зілля та інших предметів, який в давнину означав принесення 

«безкровної жертви» та набув виразного апотропеїчного значення. Досить часто 

процес зведення будинку супроводжувався кропленням свяченою водою й читанням 

молитви. Початок будівництва нового житла був важливою подією в житті селян, 

тому закладщина супроводжувалася розпиванням могоричу. 

Важливе місце в процесі будівництва житла займає обряд встановлення 

будівельного деревця («вінка», «квітки»), що в наш час знаменує закінчення 

будівництва житла. Після завершення будівництва житла відбувалося вселення 

господарів у новобудову («входини»), яке також мало відбуватися в сприятливий 

час чи приурочувалося до великих православних свят. Першу ніч переночувати в 

новій хаті дозволялось самому, господарю, який пускав на ніч тварину та брав з 

собою хліб, ікони, освячене зілля. На честь переселення в новий будинок 

влаштовували новосілля та обов’язково освячували оселю. Після освячення будинок 

вважався завершеним в конструктивному та обрядово-звичаєвому відношеннях і 

придатним для заселення. 

У третьому розділі дисертації «Технологія будівництва, конструктивні 

особливості та архітектурно-художні рішення селянського житла» розглянуто 

основні будівельні матеріали, техніку та технології зведення житла, основні 

конструктивні елементи, прийоми та принципи їх застосування для різних частин 

будинку, а також облаштування його зовнішнього вигляду. Розділ складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Будівельні матеріали, технологія та конструктивні 

особливості основних елементів селянського житла» досліджено будівельні 

матеріали та конструктивно-технологічні прийоми, що до них застосовувалися. На 
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території Волинського Полісся основним будівельним матеріалом, з якого досить 

довгий період виготовлялися всі конструктивні елементи житла, була деревина. 

До 1980-х років стіни житла здебільшого споруджувалося в зруб з бруса, який 

укладався на дерев’яний, пізніше – бетонний фундамент. Вінці зрубу на кутах 

з’єднувалися в «замок» різних варіацій: прості одно- та двосторонні замки з 

простою чи овальною врубкою, чи більш складні з прихованими зубами. Щоб 

забезпечити кращу міцність стіни, вінці зрубу по всій довжині бруса скріплювали 

між собою за допомогою «диблів (тиблів)», а для кращого їх прилягання один до 

одного збирали драч – технологія, яка забезпечувала ідентичність горизонтальних 

поверхонь. Поряд зі зрубною технікою зведення стін житла іноді застосовувалася і 

каркасно-стовпова. З 1970-х років для зведення основних стін будинку активно 

застосовувалася цегла, піноблоки та інші матеріали. Простінки зводили одночасно з 

основними стінами з того ж самого будівельного матеріалу. Отвори для вікон та 

дверей залишали при зведені стін. 

Балки укладали впоперек, на них настеляли стелю з дошок чи брусів. Основним 

конструктивним прийомом влаштування покрівлі житла був дах на кроквах. З 1950-

х до 1980-х років переважаючою формою покрівлі був двосхилий напіввальмовий 

дах, який пізніше поступився двосхилому мансардному ламаному та простому 

двосхилому. В 1950-х – першій половині 1960-х років досить популярними 

залишалися традиційні покрівельні матеріали – солома і дерев’яний ґонт, які з часом 

замінили на шифер та металеву покрівлю. 

У підрозділі 3.2. «Особливості облаштування зовнішнього вигляду 

народного житла» описано екстер’єр селянського житла регіону та художньому 

оформленню його конструктивних елементів. Зовнішній вигляд традиційного 

селянського будинку Волинського Полісся був досить простим. Житло 1950-х – 

1960-х років ззовні мало чим відрізнялося від традиційного: житлова частина 

замазувалася глиною та суцільно білилася, а допоміжні споруди, такі як сіни та 

комора, залишалися природнього кольору сірої деревини, яка з часом набувала 

темнішого забарвлення. Через простоту зовнішнього вигляду стін поліського житла 

в цей час, основну роль у наданні хаті художньої виразності виконують вікна. 

Декоративно оздоблювали бокові наличники, а зверху над ними влаштовували 

фігурно випиляну дошку з використанням різноманітних художніх елементів. 

Боковий простір вікон інколи прикрашали двостулковими віконницями, які 

виготовлялися з прямокутних фільонок. Вхідні двері були доволі простими та 

виготовлялися з гладких дошок, рідше – фільонок. Використання напіввальмової 

форми даху зі звисом викликане намаганням естетично виокремити житло з-поміж 

інших будівель селянської садиби. Для художньої виразності фронтонів 

використовували розміщення дошок у формі ялинки та накладання на них різних 

декоративних елементів. Під фронтонами над боковими стінами влаштовували 

причілок. 

Для естетичності, кращої теплоізоляції, захисту зрубу від згубних впливів 

зовнішнього середовища, житла повністю чи частково обшивали дощечками – так 

званою «шалівкою». Шальовану хату майже завжди покривали олійними фарбами, 
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використовуючи різні способи кольорового забарвлення. З кінця 1960-х рр. 

популярним явищем стає добудова заскленої веранди перед входом в будинок. 

З появою мурованих будинків активно застосовувалася пластична обробка стін 

з використанням профільованих карнизів, пілястр, поясків, штучної фактури тиньку 

(народна назва «шуба»). Часто такі будинки тинькували цементно-вапняковим 

розчином та суцільно білили, виділяючи іншим кольором та художньо обробляли 

лише окремі елементи стіни. На початку ХХІ століття найпоширенішими способами 

декоративної обробки мурованої стіни ззовні є тинькування («короїд» як один із 

різновидів). Будинки, зведені в попередні роки, облицьовують цеглою білого, 

червоного та помаранчевого кольору, а також обшивають пластиком, сайдингом та 

іншими сучасними матеріалами. 

У четвертому розділі дисертації «Організація внутрішнього простору 

народного житла» досліджено як формувався та виглядав внутрішній простір 

житла поліщуків. Розділ складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Планування та функціональна організація приміщень» 

розглянуто особливості поділу внутрішнього простору житла на окремі приміщення 

та їх функціональне призначення. Тенденції планування сільського житла другої 

половини ХХ століття походять з народних традицій. На території Волинського 

Полісся традиційний тип житла розвинувся від однокамерної споруди, яка була 

квадратною в плані і мала назву «кліть» або «клеть». Подальший розвиток 

відбувався у однолінійному напрямку різними шляхами за рахунок збільшення 

кількості камер до двох-трьох (хата+сіни+комора). Саме останній тип планування 

був найпопулярнішим на території регіону в 1950-х – 1960-х роках та включав як 

житлові, так і допоміжні приміщення. Часто до причілкової стіни такого житла 

добудовували «колешню», а до тильної – «пудкліт». 

З кінця 1960-х років спостерігається тенденція до зростання площі за рахунок 

збільшення ширини будинку. Збільшення розмірів будинку призводило до 

виникнення шестидільного житла та сегментації площі на більшу кількість 

приміщень, кожне з яких виконувало свою функцію (виділення спалень, зали, кухні, 

вітальні, передньої тощо). Цей процес супроводжувався зменшенням площі 

допоміжних приміщень та групуванням чистого житлового простору. 

Незначного поширення з початку 1970-х років набули типові житла, відомі під 

народною назвою «фінські доміки». Вони стали основою формування нового для 

регіону чотиридільного будинку, який зазнав певних місцевих вдосконалень і був 

популярним до початку 1990-х років.  

В кінці ХХ – на початку ХХІ століття, розробляючи план будинку, селяни 

виходять з власних міркувань, тому планування є найрізноманітнішим. Сучасні 

будинки в плані наближені до квадрату і мають не менше 5–6 кімнат, які виконують 

різні функції. Збільшення житлової площі часто відбувається за рахунок 

вертикального розвитку житла завдяки надбудови мансардного поверху. Активно 

застосовується перепланування старих будинків. 

У підрозділі 4.2 «Особливості внутрішнього оздоблення народного житла» 

описано інтер’єр поліського житла. Облаштування внутрішнього простору житла в 

1950-х – 1960-х роках, яке зазвичай мало одне житлове приміщення (хата-кухня), 
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нічим не відрізняється від традиційного. При тильній стіні житла поряд з піччю в 

найтеплішій частині житла знаходилися спальні місця. Чистий кут (покуть), 

відповідно, розташовувався по діагоналі від печі якраз навпроти входу. Відразу при 

вході до хати-кухні в кутку розташовувалася піч. Як елемент будинку піч не 

втратила своєї актуальності та використовується за призначенням аж до початку 

ХХІ століття, хоча й дещо змінилася ззовні та функціонально. Сільський будинок на 

теренах Волинського Полісся в другій половині ХХ століття найчастіше опалювався 

«грубами». Лише в кінці ХХ – на початку ХХІ століття їх повністю чи частково 

почали заміняти паровим опаленням. 

Роль долівки виконувала дерев’яна підлога, яку влаштовували як в житлових, 

так і в допоміжних приміщення. Її фарбували олійними фарбами та застеляли 

домотканими й фабричними килимами та доріжками («ходніками»). Внутрішню 

поверхню стін дерев’яних будинків після складання зрубу стругали та фарбували 

олійними фарбами, рідше обмазували глиною та білили, пізніше – облицьовували 

сучасними матеріалами. В будинках з мурованими стінами їх внутрішню поверхню 

тинькували цементно-вапняковим розчином та фарбували. 

Стіни чистих приміщень прикрашали рушниками. Зазвичай їх вивіщували 

навколо вікон, попід стелею, в кутах, а також прикрашали ними різні предмети 

декору (вишиті та написані картини), портрети рідних та сімейні фото, ікони 

(традиційно розміщували в чистому куті, пізніше – в усіх житлових приміщеннях). 

Внутрішня площа вікон та міжкімнатні двері не зазнавали якихось виразних 

художньо-декоративних засобів обробки, а просто облямовувалися шалівками, 

прикрашалися занавісками («фіранками»), шторами, тюлем. 

Подальша фрагментація внутрішнього простору будинку спонукала селян до 

пошуків нових способів організації інтер’єру, що включало підбір меблів, декору, 

матеріалів обробки відповідно до функціонального призначення окремих 

приміщень. Інтер’єр сільських жител останніх десятиліть характеризується високим 

рівнем облаштування та організації окремих кімнат. 

У п’ятому розділі дисертації «Cелянська садиба та її забудова» 

охарактеризовано основні етапи та принципи організації простору селянської 

садиби та способи її забудови. 

У підрозділі 5.1. «Забудова та організація простору селянської садиби» 

розглядається комплекс, що складався з житла, господарських споруд, двору, 

городу, саду та інших земельних угідь, способи організації та поділу на 

функціональні зони. 

Традиційно в регіоні існували різні способи взаєморозміщення житла та 

господарських споруд: однолінійний погонний, п-подібний двохрядний та Г-

подібний, периметральний (так звані «окружні підварки»). Однак, в другій половині 

ХХ століття відбувається часткове відокремлення житла від решти споруд садиби і 

винесення його на передній план від дороги на визначену відстань. Інші 

господарські будівлі, кількість яких значно зменшилася у зв’язку з колективізацією 

сільського господарства, залишаються в глибині двору, утворюючи, таким чином, 

два блоки споруд: господарський (споруди для утримання худоби та птиці, 

реманенту, кормів) та побутовий (літню кухню, погріб, гараж, криницю). 
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В другій половині ХХ століття в результаті заселення хуторів утворювалися 

нові вулиці з правильною компактною забудовою, з дотриманням цілісної 

композиційної лінії забудови та орієнтацією будинків фронтальною стіною з 

вікнами до дороги. Вхід до будинку влаштовували з внутрішнього двору. 

Господарський двір з усім комплексом будівель для худоби та зберігання 

сільськогосподарської продукції мав відкритий принцип забудови, наближений до 

периметрального і розташовувався трохи вглиб садиби. 

У зв’язку з невеликою площею земельних наділів під забудову досить 

проблемно було виділити місце на присадибній ділянці для влаштування городу та 

саду. Фруктові дерева насаджувалися по периметру будинку в зручних для цього 

місцях, а проміжки між ними розорювали. 

У підрозділі 5.2 «Господарські будівлі двору та малі архітектурні форми» 

детально розглянуті основні групи господарських будівель, їх функціональне 

призначення. 

Окрему групу допоміжних споруд складали ті, що впритул примикали до хати, 

а пізніше розташовувалися в безпосередній близькості до неї, утворюючи таким 

чином чисту побутову частину селянського двору. «Пудкліт», («пукліт», 

«пивницю») добудовували до тильної сторони будинку та використовували для 

зберігання овочів, соління, консервації (пізніше цю роль виконувала кладова). До 

причілкової стіни житлової камери добудовували колешню, де зберігали дрова, 

сільськогосподарський реманент. Льох (погріб) часто влаштовували під підлогою 

кухні чи кладової, або будували окремо неподалік від входу у вигляді напівземлянки 

та використовували для зберігання овочів. З кінця 1960-х років на теренах регіону 

набула поширення літня кухня, що використовувалася для приготування їжі та 

виконання інших робіт в теплі пори року. 

Центральним приміщенням господарського двору, де виконується більшість 

сільськогосподарських робіт по догляду за худобою є клуня (сільник). Для зручності 

її зводили в одному блоці з хлівом для утримання худоби. Іноді поліщуки називають 

хлів стайнею. Їх будують досить великими та розділяють внутрішніми поперечними 

перегородками на 3–4 частини, де утримують коней, велику рогату худобу тощо. 

Для утримування свиней намагаються влаштовувати окремі приміщення, які 

називають «свининець», «свинюшник». Курей утримують як в окремо збудованих, 

так і в прибудованих до поперечної стіни хліва курятниках. 

Окрім «засторунка» в клуні та горища над хлівом для зберігання сіна та соломи 

зводили сіновали (сінники, сільники), обороги, або ж просто укладали в стіжки чи 

«стежори». Сільськогосподарський реманент зберігається в окремому приміщенні – 

шопі, колешні, повітці тощо. Окремі навіси зводилися для возів (возівні) та дров 

(дровітні). 

Важко уявити селянський двір Волинського Полісся другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття без криниці. Невід’ємним атрибутом селянської садиби є 

вуличний туалет. На початку ХХІ століття значного поширення набули літні душі. 

Пасіки трапляються досить рідко (в середньому їх нараховується не більше п’яти в 

одному селі), а кількість вуликів не перевищує десяти. Що стосується огорожі, то в 

1950 – 1960-х роках активно використовувалися традиційні плоти з лози чи ліщини, 
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прості жердки. Згодом значної популярності набув штахет. На початку ХХІ століття 

почали активно використовувати огорожу промислового виробництва: бетонну, з 

металопрофілю тощо. Вхідні ворота ніяким чином не виділялися, а виготовляли їх з 

тогож матеріалу, що і всю огорожу. 

У висновках сформульовані підсумки дослідження, обґрунтовані основні 

положення дисертації. 

- Встановлено, що в історіографії проблеми відсутні спеціальні комплексні 

наукові праці, присвячені темі житлового та господарського будівництва на теренах 

Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Основна 

увага науковців значною мірою була зосереджена на проблемі розвитку тих чи 

інших елементів народного будівництва традиційного періоду, включаючи і першу 

половину ХХ століття, тоді як з приводу подальшого його розвитку робилися лише 

певні припущення та прогнози. Частково дослідженими є окремі аспекти даної 

тематики, хоча варто відмітити, що розглядалися вони значною мірою в рамках 

узагальнюючих праць з народної архітектури Українського Полісся чи всієї 

України. 

Зібраний автором в ході польових досліджень матеріал (опитування 

респондентів, обмірювання та замальовки планів жител і принципів забудови садиб, 

фотоматеріали) є достатньо репрезентативним і дозволив комплексно дослідити 

проблему житлово-господарського будівництва регіону в зазначений період. 

Певним доповненням польових досліджень автора став фактичний матеріал, що 

міститься в працях дослідників житлового та господарського будівництва регіону 

опублікованих в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

- З’ясовано, що підготовка та будівництво поліського житла в другій половині 

ХХ – на початку ХХІ століття має певну етапність. Так, перед тим як розпочати 

будівництво селянин мав обрати сприятливе місце, придбати чи заготовити 

будівельні матеріали, домовитися та найняти майстрів. Безпосередньо процес 

будівництва житла розпочинався із заснування («закладщини») будинку та включав 

зведення основних елементів споруди. Завершенням будівництва вважалося 

встановлення будівельного деревця («вільця», «квітки»), після чого господар 

повинен був розрахуватися з майстрами та поставити могорич. Після цього в 

конструктивному відношенні зведення житла вважалося завершеним. Варто 

відзначити, що така етапність була характерна для традиційного періоду та ретельно 

дотримувалася селянами в досліджуваний період. 

-Підготовка та процес будівництва також вимагає дотримання цілого комплексу 

практичних та звичаєво-обрядових дій, що мають очевидний генетичний зв’язок з 

традиційними уявленнями, хоча більшість з них і втратила своє первісне семантичне 

значення. Селяни досить ретельно дотримуються заходів, що супроводжують 

процес підготовки та будівництва народного житла. Процес вибору та заготівлі 

деревини, що була основним будівельним матеріалом на теренах Волинського 

Полісся до кінця 1970-х років, вимагав дотримання системи практичних та 

ірраціональних критеріїв. Однак, після того як деревину почали заготовляти в 

промислових масштабах, вони стають не актуальними. Однією із найважливіших 

проблем, до якої селяни ставляться відповідально, є вибір сприятливого часу для 
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заснування нового житла. Це стосується різних часових проміжків: дня тижня, фази 

місяця, року. Не сприятливим (не щасливим) найчастіше вважається межовий час, 

що найбільше прослідковується в забороні закладати нову будову у високосний рік 

та православне свято Явдохи, що в давнину було початком нового року. Схожих 

принципів вибору «доброго часу» поліщуки також дотримуються при вселенні в 

нове житло – «входинах». Перед тим як перейти в нове житло, селяни запускають в 

нього тварину – кота чи курку, що також є одним із різновидів давнього звичаю 

жертвоприношення. 

З’ясовано, що одним із проявів збереження народної обрядовості є побутування 

на території регіону так званої безкровної будівельної жертви, хоча селяни часто не 

розуміють її первісне значення. Основними предметами, що закладалися в перший 

вінець зрубу чи фундамент новобудови і виступали в якості жертовних, були 

монети, свячене зілля, верба. Поширення саме освячених предметів в якості тих, що 

закладалися під час заснування будинку, свідчить про набуття ними більшою мірою 

апотропеїчного значення з християнським забарвленням. Про завершення процесу 

зведення зрубу будинку в обрядовому відношенні сигналізувало встановлення 

будівельного деревця – «квітки», «вінка». Визначено, що попри різноманітні 

заборони та релігійні гоніння місцеве населення не відмовилося від освячення нових 

жител і проводило цей обряд таємно. На початку ХХІ століття освячення сільських 

будинків вже стало традицією і проводиться чи не щорічно. Після освячення 

будинок вважався придатним для життя, на честь чого влаштовувалося новосілля. 

- Для зведення основних конструктивних елементів житла Волинського Полісся 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття характерним є активне використання 

традиційного місцевого будівельного матеріалу – деревини. Будівельні традиції 

населення регіону сприяли завезенню деревини в 1970-х – 1980-х роках навіть з 

Прибалтики, Смоленщини, Сибіру тощо, куди поліщуки виїжджали на 

лісозаготівлю. Проте починаючи з 1980-х років процес житлового будівництва 

зазнав змін, пов’язаних з розвитком транспортно-економічних зв’язків, 

промисловості регіону та сусідніх територій, технологій та поширенням нових 

будівельних матеріалів (влаштування якісного фундаменту з гідроізоляцією, кращі 

покрівельні матеріали, міцніші та тепліші стіни з цегли, піноблоків  тощо). 

- Встановлено, що основним конструктивним прийомом зведення дерев’яного 

будинку аж до кінця 1980-х років був зруб, що і в наш час іноді використовується на 

теренах Волинського Полісся. В другій половині ХХ століття для з’єднання вінців 

на кутах використовувалася техніка в «замок». Часто зрубний принцип зведення 

стіни поєднували з каркасно-стовповою конструкцією, особливо в житлах старих 

типів при добудові нових камер. В останні роки набув поширення каркасний 

принцип зведення стіни з вертикальним розташуванням брусів. Основними 

породами дерев, що використовувалися для будівництва, були сосна, ялина, дуб для 

підвалин. З поширенням цегли, піноблоків стіни та перестінки мурувалися. 

Основним конструктивним прийомом влаштування покрівлі житла був дах на 

кроквах. З 1950-х до 1980-х років переважаючою формою покрівлі був двосхилий 

напіввальмовий дах, який пізніше поступився двосхилому мансардному ламаному 

та простому двосхилому. Конструктивні особливості інших елементів будинку на 
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пряму залежало від специфіки зведення основних стін. В подальшому під впливом 

соціальних та економічних чинників житлове будівництво набуває нових рис і 

масштабів. Однак, безперечно, сучасне західнополіське житло увібрало в себе низку 

традиційних форм і рис, які успішно функціонують й до сьогодні. 

- В планувальній організації доведено генетичний зв’язок однолінійного 

народного житла 1950-х – першої половини 1960-х років типу хата+хата-кухня+сіни 

чи хата+хата-кухня+сіни+комора з традиційними прийомами планувальної 

організації, адже значна кількість будівель житлового фонду зазначеного періоду 

залишалася з попередніх років, які часто мали лише одне житлове приміщення. 

Подальший розвиток будівництва характеризується зростанням житлової площі за 

рахунок збільшення ширини будинку та розділення внутрішнього простору, в 

результаті чого виникли нові багатокімнатні житла з притаманним для Волинського 

Полісся принципом групування допоміжних та житлових приміщень. Намагання 

нав’язати місцевому населенню типове планування так званих «фінських будинків» 

призвело до поширення в 1970-х – 1980-х роках чотирикімнатних будинків. Сучасне 

житло наближене до квадрату, має не менше 5-6 кімнат, що групуються відповідно 

до функціонального призначення навколо, як правило, центральної великої кімнати-

вітальні. В останнє двадцятиліття збільшення житлового простору відбувається і за 

допомогою вертикального розвитку житла завдяки надбудові мансарди. Будинки 

попередніх років зазнають добудови та перепланування. Паралельно з поділом 

внутрішнього простору житла на більшу кількість приміщень відбувалася й зміна в 

його функціональній диференціації.  

- З’ясовано, що упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття 

художньо-декоративне оформлення житла Волинського Полісся зазнавало 

неодноразових змін. В 1950-х – першій половині 1960-х років облаштування 

зовнішнього вигляду житла характеризувалося простотою та лаконічністю і 

відзначалося використанням традиційних способів обробки: обмазуванням глиною 

та необробленими стінами допоміжних приміщень, побілкою житлової частини, де 

лише вікна фарбувалися в контрастні кольори. З часом житло звільняється від 

господарських та допоміжних приміщень і стає самостійною спорудою, що має 

цілісний декоративно-художній образ. Відбувається розвиток форми житла від 

витягнутого до квадратного. В обробці дерев’яних будинків активно 

використовується суцільне чи часткове обшивання стін дерев’яною шалівкою, що 

покривалася олійними фарбами з використанням різних способів кольорового 

забарвлення, в якості прикрашання стіни використовувалися віконниці. З появою на 

теренах регіону житла з мурованими стінами з’являються нові способи їх 

зовнішньої обробки – рельєфне тинькування, штукатурення, «короїд», що 

сформували новий образ житла. Обробка внутрішньої поверхні стін, стелі була 

досить простою і не відзначалася високими художньо-декоративними 

властивостями. Починаючи з 1970-х років зменшується роль житла як виробничого 

простору та збільшується його роль як житлового. Досягнення чіткої організації 

окремих кімнат відповідно до їх функціонального призначення забезпечувалося 

підбором та правильним розташуванням меблів, тканин, різноманітних елементів 

декорування (картин, квітів тощо). 



17 
 

- Встановлено, що на специфіку забудови та розвиток селянської садиби значно 

вплинули кардинальні зміни в соціально-економічних відносинах Волинського 

Полісся на початку другої половини ХХ століття. Земельний наділ та його розміри, 

принципи розташування споруд значною мірою контролювалися місцевою владою, 

що призвело до встановлення єдиних правил. З винесенням житла на передній план 

садиби від дороги, варто відмітити певний функціональний поділ її загальної 

композиції на дві умовних частини – чисту (побутову), на передньому плані якої 

розташовувалося житло та господарський двір, де влаштовували усі необхідні 

споруди для утримання худоби, зберігання продуктів землеробства та 

різноманітного приладдя. 

- З’ясовано, що господарські будівлі Волинського Полісся відповідно до їх 

функціонального призначення поділяються на наступні групи: для зберігання 

продуктів землеробства, для утримання худоби, допоміжні приміщення для кормів 

та інвентаря. З проведенням колективізації в 1950-х роках відбувалася конфіскація 

частини господарських будівель, реманенту. Лише зі здобуттям Україною 

незалежності селяни регіону мали змогу повернутися до ведення повноцінного 

присадибного господарства, а селянська садиба на сучасному етапі становить 

замкнену систему, що самостійно розвивається й забезпечує потреби селян. В 

забудову господарського двору повернулися витіснені в радянський час будівлі, які 

утворюють цілісний функціонально пов’язаний господарсько-виробничий комплекс. 
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АНОТАЦІЯ 

Кошіль Г. В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського 

Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

У дисертації на основі матеріалів власних польових досліджень автора, 

вивчення широкого кола літератури, розглядається житлове та господарське 

будівництво північних районів Волинської області, а саме Волинського Полісся, в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Особлива увага приділена таким 

важливим аспектам проблеми як ірраціональні та практичні заходи при підготовці 

та зведенні житла. Детально розглянуті технологія будівництва зрубу та 

конструктивні особливості основних елементів селянського житла, основні 

будівельні матеріали, принципи облаштування його зовнішнього та внутрішнього 

вигляду, планувальні рішення та функціональність приміщень. Проаналізовано 
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зміни в забудові та організації простору селянської садиби, розташування житла та 

інших допоміжних та господарських споруд. 

Визначено, що народне будівництво Волинського Полісся зазначеного періоду 

увібрало в себе кращі особливості традиційного періоду. Під впливом різноманітних 

факторів воно постійно набувало нових рис, вдало поєднуючи їх з попередніми 

надбаннями. В результаті був сформований оригінальний та своєрідний образ 

житлово-господарського комплексу регіону. 

Ключові слова: житло, господарські будівлі, Волинське Полісся, народне 

будівництво, зруб, будівельні матеріали, екстер’єр, інтер’єр, двір, садиба. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кошиль Г. В. Жилищно-хозяйственное строительство в селах Волынского 

Полесья во второй половине ХХ – начале XXI века. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.05 - этнология. - Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. - Киев, 2017. 

В диссертации на основе материалов собственных полевых исследований 

автора, изучении широкого круга литературы, рассматривается жилое и 

хозяйственное строительство северных районов Волынской области, а именно 

Волынского Полесья, во второй половине ХХ – начале XXI века. Особое внимание 

уделено таким важным аспектам проблемы как иррациональные и практические 

мероприятия при подготовке и строительстве жилья. Подробно рассмотрены 

технология строительства сруба и конструктивные особенности основных 

элементов крестьянского жилья, основные строительные материалы, принципы 

обустройства его внешнего и внутреннего облика, планировочные решения и 

функциональность помещений. Проанализированы изменения в застройке и 

организации пространства крестьянской усадьбы, расположение жилья и других 

вспомогательных и хозяйственных построек. 

Определено, что народное строительство Волынского Полесья указанного 

периода вобрало в себя лучшие особенности традиционного периода. Под влиянием 

различных факторов оно постоянно приобретало новые черты, удачно сочетая их с 

предыдущими достижениями. В результате был сформирован оригинальный и 

своеобразный образ жилищно-хозяйственного комплекса региона. 

Ключевые слова: жилье, хозяйственные постройки, Волынское Полесье, 

народное строительство, сруб, строительные материалы, экстерьер, интерьер, двор, 

усадьба. 

 

SUMMARY 

Koschil G.V. Housing and economic construction in the villages of Volhynian Polissia 

in the second half of the XXth – beginning of the XXI century. – Manuscript. 

Dissertation for acquiring of scientific degree of candidate of historical sciences of 

specialty 07.00.05 – Ethnology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 
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In the dissertation, basing on the results of author's own field research, the study of the wide 

range of literature is explored housing and economic construction in the northern districts of the 

Volhyn region, namely the Volhynian Polissia in the second half of the 20th – at the beginning of 

the 21st century.  

In particular, it was highlighted the process of preparation, which preceded the beginning of 

construction, the basic stages and features of the process of the people's home construction. 

Special attention is paid to such important aspects of the problem as irrational and practical 

measures in the preparation and construction of housing. It was established, that peasants of 

Volhynian Polissia were responsible for carrying out the whole complex of measures that 

preceded the beginning of construction. A number of customs, signs, and rituals still exist, 

because the local population doesn’t want to abandon the traditional principles of life. However, 

over time, they lost their semantic value. 

It’s been examined in detail folk construction technology and design features of the main 

elements of peasant housing, basic building materials. It has been determined that during 

construction of a wooden dwelling-house log building was used as the main constructive tool in 

the erection of a wall. In the future the process of housing construction has undergone changes 

related to the development of technologies and the spread of new building materials in the region. 

Appearance, artistic and decorative treatment of people's homes have changed several times and 

passed several stages in the development. Evolution of the planning organization of the 

Volhynian Polissia dwelling in the second half of the 20th – the beginning of the 21st century was 

closely linked to the traditional methods of construction, but changed under the influence of 

modern trends. The search for new solutions in the organization of the interior has led to the 

formation of positive changes, such as use of new materials, elements of decor, interconnection of 

functions of premises with a set of necessary furniture, clear organization of individual premises, 

etc. 

It was clarified that the specificity of the construction and development of the peasant 

household was significantly influenced by the fundamental changes in the socio-economic 

relations of Volhynian Polissya at the beginning of the twentieth century. It is worth noting the 

functional division of the manor house general composition into two conventional parts – a clean 

household and a business courtyard. 

The author analyzed the changes in the building and organization of the peasant homestead 

area, the location of housing and other auxiliary and economic buildings. With the restoration of 

the individual farming, the yard becomes an important center of agricultural production. This led 

to the necessity to construct buildings of different functionality. 

It is determined  that housing and economic construction of the Volhynian Polissia during 

this period has absorbed the best features of the traditional period. Under the influence of various 

factors, it constantly acquires new features, successfully combining them with previous 

acquisitions. As a result, an original and distinctive image of the housing and economic complex 

of the region was formed. 

Keywords: housing, economic buildings, Volhynian Polissia, folk construction, log 

building, building materials, exterior, interior, courtyard, homestead. 


