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Опис проекту 

Мета проекту:  

- дослідити життя пересічного українця у 1980-1991роках;  

- з’ясувати вплив комуністичної ідеології на життя радянських людей;  

- розвивати вміння організовувати, проводити та аналізувати інтерв’ю;  

- поглибити знання учнів з теми «Повсякденне життя в СРСР у період 1980-1991 років».  

 

Етапи реалізації проекту 

І. Організаційний (04-08.09 2017):  

- ознайомлення з положеннями конкурсу.  

ІІ. Підготовчий (11.09 – 20.09.2017):  

- ознайомлення з особливостями історичного розвитку СРСР у 80-их – на початку 90-х рр.. 

ХХ ст.;  

- вибір тематики запитань;  

- створення опитувальника;  

- попередня бесіда з потенційним респондентом;  

- остаточне затвердження опитувальника.  

ІІІ. Реалізація проекту (20.09.2017):  

- інтерв’ю з Скрильковим Віктором Володимировичем (20.09.2017);  

ІV. Аналітично-підсумковий (21.09 – 03.10.2017):  

- транскрипція інтерв’ю;  

- обговорення та аналіз труднощів, що виникли в ході реалізації проекту;  

- оформлення проекту.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Коментар  

Дізнавшись про проект «Повсякденне життя в СРСР у період 1980 – 1991 роках» ми 

вирішили взяти в ньому участь, але на ваш розсуд ми  виносимо лише роботу нашого 

переможця. Участь у проекті дає неоціненний досвід спілкування та вміння проводити 

інтерв’ю. Перед початком  роботи учням потрібно було ознайомитися з особливостями 

життя українського населення у вищезазначений період, адже цей  період буде вивчатися 

лише в другому семестрі. Для того, щоб скласти опитувальник слід було вивчити які 

чинники впливали на життя пересічних жителів українського села та які основні події 

пов`язані з цим періодом історії.  

Респондентом даного інтерв`ю було обрано директора Білухівського будинку культури, 

якого ми всі добре знаємо. Спілкування було проведено в невимушеній атмосфері, але 

елемент офіційності все ж був присутній, адже інтерв`ю – це справа серйозна.  

У попередній бесіді учениця з`ясувала на які питання вона зможе отримати більш повну 

відповідь і акцентувала саме на них. Були і певні труднощі: респондент, намагаючись 

передати якомога більше інформації іноді виходив за межі досліджуваного періоду, а іноді 

оцінював ситуацію з позиції сьогоднішнього дня.  

За назву проекту було взято слова французького філософа Поля Валері: «У майбутнє ми 

входимо, озираючись на минуле», адже все, що відбувалось колись, може слугувати 

уроком для того, що відбуватиметься потім, бо всім відомо, що  краще навчатися на 

чужих помилках.    



Інтерв’ю з Скрильковим Віктором Володимировичем 

АДРЕСА: Україна, Полтавська обл., Карлівський р-н, с. Білухівка, вул. 

Кучеренка, 26.  

ПРОЕКТ/ ЛОКАЛЬНИЙ ПРОЕКТ: Усна історія / У майбутнє ми 

входимо, озираючись на минуле. 

ІНТЕРВ’ЮЕР : Кобилка Єлизавета.  

ОПЕРАТОР: Кобилка Єлизавета. 

ТРАНСКРИПЦІЯ:. Тригуб Ю.О.  

ВИД ІНТЕРВ’Ю: аудіо-інтерв’ю.  

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю: Білухівський НВК, кабінет історії.  

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю: 20 вересня 2017 р.  

Присутні: Тригуб.Ю.О. 

Анкета респондента 

Вік: 52 років, 02 квітня 1965 року.  

Освіта: неповна вища, Гадяцьке культурноосвітнє училище ім. 

І.П.Котляревського.  

Працевлаштування: директор Білухівського будинку культури.  

Місце проживання: Україна, Полтавська обл., Карлівський р-н, с. Білухівка, 

вул. Кучеренка, 57. 

Життя: Народився в селі Жовтневе Чутівського району Полтавської області. 

У 1982 році закінчив Артемівську середню школу. 1982-1983 рр. - навчався 

на Полтавських обласних музичних курсах за спеціальністю «керівник ВІА»,  

1983 – 1985 рр. – навчався у Гадяцькому культурноосвітньому училищі ім. 

І.П.Котляревського. 1985-1987 рр. - проходив службу у лавах Радянської 

армії. 1987-1988 рр. – навчався на 4 курсі Гадяцького культурноосвітнього 

училища ім. І.П.Котляревського. 1988 р. – закінчив  Гадяцьке 

культурноосвітнє училище ім. І.П.Котляревського за спеціальністю «клубний 

працівник, керівник самодіяльного хорового колективу». У 1988-2000 рр. 

працював у Будинку культури с. Білухівки художнім керівником. 2000-2017 – 

працював  вчителем музичного мистецтва та захисту Вітчизни Білухівської 

середньої школи,  згодом Білухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

а згодом Білухівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». У 2017 році 

призначений на посаду директора Білухівського будинку культури. 

 

 

 



Єлизавета: Доброго дня, Вікторе Володимировичу. У своїй біографії Ви 

зазначили, що народилися та провели дитинство в селі. Розкажіть як 

проводила своє дозвілля сільська молодь. 

Віктор Володимирович: Так,.. народився я в селі Жовтневе Чутівського 

району Полтавської області, де й провів своє дитинство. Як проводили ми 

своє дитинство? Ну, весело проводили своє дитинство. Чим займалися?.. 

займалися… спортом займалися,.. грали в різні ігри, тяга до техніки в нас 

була. В мене з дитинства… десь було із сьомого,.. з восьми років я вже на 

тому мопеді, можна сказати, їздив вже.   Справляв його. Значить тяга… 

спортом займалися, тільки сходило… сходив сніг ми вже грали в футбол. Це 

для нас було святе. У футбол, різні ігри там… «Жмурка» – ну багато всяких 

ігор. Грали в войни конешно. І всі діти грали в війни … у нас недалеко був яр, 

де ми, можна сказати, виросли в цьому яру. І там ми фактично проводили все 

своє дозвілля після школи чи своє дитинство. Вже коли почалася школа, 

почалася молодість,  ходили ми в будинок культури. Ходили в будинок 

культури там і приймали участь в художній самодіяльності, ходили на танці. 

З`явилася мода грати на музичних інструментах, з`явилися гітари. Вся 

практично… всі хлопці покупляли собі гітари і навчалися всі грати, грати на 

гітарі. Ну, хто навчився, хто ні. Ну, хто навчився -  це було для нас канешно 

дуже добре! Ми виходили… ми  ходили в клуб і коли клуб закривався, 

виходили дівчата, хлопці ставали в рядок з гітарами і йшли по селу і співали 

пісень. Оце ми обходили практично пошти все село по кругу. Проходили і 

співали пісень. І так ми проводили своє… А потім  могли організовувати 

танці. Там був ставочок, біля ставочку протягували шнурок ще,.. і ще могли 

танцювати там за... крім того . Оце таке було в нас дитинство. Ну,.. (зітхає) 

дуже любив я техніку. Дуже. Я конструював різні е… в мене були такі 

конструкції … в мене і фотографії досі є. Я там і трьохкольосні велосипеди в 

мене були і всякі … ну, я мог… Всі канікули, наприклад весняні, я міг не 

виходити з гаража, де я займався тими мопедами. Ремонтував їх . Була в мене 

велика тяга до такої техніки.  

Є.: А що Ви пам`ятаєте про олімпіаду 1980 року? 

В.В.: Пам`ятаю! Це було таке  дійство, що ми не могли його пропустити. 

Якраз через Чутово проходила… несли оцей олімпійський вогонь. І в ньому 

були задіяні наш вчитель фізкультури і старшокласники. Були задіяні… я 

ходив тоді в менші класи. А старшокласники були задіяні в несенні цього 

олімпійського вогню. І оце якраз через Чутово… ми їздили в Чутово 

подивитись як оцей вогонь несли. Його до… між городами везли, а як 

заїжджали в район або в город, його несли – бігли спортсмени. То біг наш 

фізрук, ніс… в спортивних костюмах … цей олімпійський вогонь. А за ним 

отак в два ряди бігли наші хлопці-старшокласники. Бігли за ним через 



Чутово. Там я не пам`ятаю який відрізок кілометр чи два, потім другим 

віддавали, щоб … і так оце несли цей олімпійський вогонь. Пам`ятаю… 

запам`яталось… 

Є.: А чим вам запам`ятався початок 80-х років ХХстоліття? 

В.В.: Початок… ну а чим запам`ятався?(тихо). Ну, а побутом яким, да? 

(зітхає). Ну що сказать… в магазині дуже багато чого не було (сміється). 

Морозиво привозили … якщо раз у місяць його привозили, то це стояла черга 

за тим морозивом. Це було як якесь диво. Їздили за морозивом коли були 

дітьми… Ми їздили в Харків. Отам можна було купити й морозива, й 

ковбаси. В магазинах  канешно не було нічого. Нічого не було … отакого 

розмаїття як зараз, не було взагалі. З самого дитинства чим ми їздили  у 

Харків? Спочатку нас возили батьки. А потім уже і сами. Коли трішки 

підросли, почали сами їздити. Коли літо, вибирали день такий. Дивимось яка 

ж погода на вечір, щоб дощу не було. Тоді ж інтернету не було…  тоді 

дивимось на захід сонця, якщо захід сонця без хмар – значить дощу завтра не 

буде, а якщо захід сонця з хмарами – значить може бути дощ.  Вибирали 

день, і їхали в Харків. В Харків тоді не дорого можна було поїхати: воно 

коштувало там гривня, чи тоді рублі були…  рубль чи два. Туди півтори 

рублі і назад півтори рублі – ото три рублі можна було з`їздити в Харків.  

Першим ділом що ми там робили – це ходили в зоопарк. Ні, першим ділом 

ми находили де морозиво,  находили де морозиво… Наїдались морозива, тоді 

йшли в зоопарк, тоді там була канатна дорога… в Харкові є там район де 

канатна дорога. Це обов`язково треба було проїхати на цій канатній дорозі: 

туди і назад вернутись. Там інтересно, високо так… І ігри – автомати були 

тоді такі й є там. Такі там підставки, такі зали де були ігрові автомати. Це 

їздили кажний, кожне літо їздили оце… ігрові автомати, канатну дорогу, 

зоопарк – це було обов`язково – в нас програма . Доки ми не виросли. Це таке 

було в нас дитинство. 

Є.: А з яких страв зазвичай складалося меню жителя села на початку 80-

х років ХХ століття? 

 В.В.: Ну страви були досить прості і на свята. Якщо подумать , повсякденне 

– це було суп, борщ, каша, вермішель, холодець, м'ясо, кампот, пиріжки, 

торт «Наполеон». Тоді було модно торт   «Наполеон». Тоді других практично 

не знали. Це зараз багато, розмаїття всяких з передач, журналів, а тоді ну 

інформації було дуже мало. Оце таке було розмаїття… Ну в свята було, це на 

Новий рік це було обов`язково… я не знаю чи він тоді з`явився чи може 

пізніше з`явився «Олів`є» . До «Олів`є» був салат з бурячком і… «Вінегрет». 

Це обов`язково був  «Вінегрет». Е… Ну вообще-то були різні блюда такі… 



моя бабуся готувала… Що мені запам`яталось, то як моя бабуся готувала. 

Так це кожну неділю вона пекла пироги і пампушки. Це було як ритуал у неї. 

Вона кожну неділю це зранку вставала, церкви не було, а вона з сім`ї де … в 

неї брат був священником і дід  був священником… оце вона готувала і не 

давала нам їсти аж поки каже служба не закінчиться в церкві: до одинадцятої 

години вона нам не дозволяла їсти. Оце в неї був ритуал… оце пирожки і 

пампушки. Оце вона готувала.  

Є.: А які алкогольні і безалкогольні напої вживали тоді?  

В.В.: Скажу! В старших класах мать ми почали пробувати е… вино було 

«Яблучне», «Диканьське». Коштувало воно чи 70 копійок, чи один рубль. Не 

дорого (сміється). Могли на вечір, ну дуже рідко, але … були такі случаї так 

що  ідем ми на вечір у школу чи в клуб могли оце цього вина випити. Було 

таке… Ага, які ще не алкогольні напитки… «Сітро» було, ну і добре досить 

«Сітро». Такого великого розмаїття не було: «Буратіно», ще якесь… «Кока-

кола» - такого не було. Вже пізніше з`явилося «Байкал», і це вже я в армії 

служив… вживали і … ще які?.. Ну вобщем,..  а так «Сітро»,  «Буратіно»,   

такого більш нічого … такого… А «Сидр» ще був. Про «Сидр» я можу 

розказати інтересну історію про «Сидр». «Сидр» - це слабоалкогольний 

напій і теж із яблук. Там де я жив, в нас на кутку села в нас фактично 

одногодки мої жили там. У кожній сім`ї було по одній дитині, по дві. У нас 

там одна дівчинка була і нас четверо хлопців. Якраз на кутку ми там жили… 

ну, і оце ми ще мабуть в школу не ходили, а нас уже водили один до одного 

на іменини. Там в кого іменини – і ведуть нас. Всих зводять… ну і в цієї 

дівчинки були іменини. Це до школи ще було – в школу ми не ходили. І тут її 

ж мама купила … каже: «Сітра» не було в магазині, так я купила «Сидр». 

Нічого, воно ж солодке, добре». Ми ж там сидимо, їмо і «Сидром» запиваємо. 

Ну закінчилось тим, що ми там і поснули всі. Понапивалися того «Сидру»… 

ну діти ще  були і в школу не ходили…  поснули там і там і спали (сміється). 

Оце було таке.  

Є.: А як люди поставились до заборони вживання алкогольних напоїв?  

В.В.: На вживання алкогольних напоїв…  

Є.: До заборони. 

В.В.: По-різному, по-різному. Деякі наприклад були за вживання… взагалі-то 

це культура дуже давня… пиття… Якщо її можна назвати «культурою». Ну 

закон цей ввів Горбачов – тоді бувший первий секретар КПРС цього,.. 

Радянського Союзу. Все-рівно окольними шляхами це все продавалося… 



Були такі комітети… треба було входити в цю общину е… трезвенників. Це 

була така община, де треба було записуватися, тоді ти мав право без черги 

піти купити і … А… Без черги і до двох годин, бо тоді, при сухому законі 

спиртне продавали тільки з двох годин. І тільки там… я не пам`ятаю скільки 

той магазин працював. Хоча це було явище страшне.  Чим страшне? Я якраз 

навчався в Гадяцькому училищі і в нас під вікнами якраз був горілчаний 

магазин. Коли ми сиділи на парах там люди займали чергу, до цього 

магазину із дванадцяти годин або й раніше. І якраз під нашими вікнами … і 

це там така толкотня була, що доходила навіть до бійки, коли хто перший до 

двох годин зайде до цього прилавку, щоб получить цю бутилку горілки.  

А ще ми були студентами і… ну теж, іногда дозволялось випити пива. Був 

один пивбар, в Гадячі як ми навчався, один був пивбар і теж він працював 

тільки з двох годин. На ввесь Гадяч. Що ми робили?.. В нас в групі було 

п`ять хлопців, я вже після армії… Нас четверо було після армії, жонаті. А 

один був молодий до армії, нежонатий і ми його знімали з останньої пари і 

він ішов займав у дванадцять годин, займав чергу. Ми у дві години, десь на 

початку третьої приходили, ну а він якраз стояв біля прилавку. Ну там ми не 

пили. Чому? Бо кругом стояла міліція, так що якщо ти взяв бокал, ти повинен 

там його й випити цей бокал. Там така антисанітарія, повно людей… Ну оце 

запахи всі оці. Ну не можна там було… Ніякої культури  там не було. Ну ми 

брали… брали … тоді ж пластмасових бутилок не було, брали дві 

трьохлітрових банки, набирали ці дві трьохлітрових банки … брали ці 

банки зайшли  купили риби і йшли на квартиру. Це вже на останньому курсі 

я вже був, після армії я вже був. На останньому курсі навчання я вже міг 

дозволити собі, не дорого це було. Тоді ми йшли на квартиру і грали в дурня , 

карти і… (сміється). Було таке. 

Є.: А як у селі відзначалися державні свята? 

В.В.: Державні свята?..(зітхає) Ну саме такі визначні державні свята  це було 

«седьмое октября» - День революції і Перше травня – це було теж таке 

свято. Ну і Дев`яте ж травня відповідно. Парад був… Паради, збиралися і 

«седьмого октября», лєнточки чіпляли , ми там ходили з плакатами, там «Ми 

за мир!» і тому подібне, значить… Вся школа - це обов`язково. Було таке 

шествіє : всі йшли там, взрослі з роботи знімали і дітей,  і всі ми таким 

шествієм ішли там. З піснями, танцями, веселилися і проходили таким 

шествієм… проходили там покричали, покричали. Тоді якраз війна була … 

як Америка воювала із В`єтнамом…  і оце тоді ми, помню, з плакатами «Геть 

руки від В`єтнаму!» і тому подібне, різні були гасла... Тоді … і оце ми 

ходили парадом… Ну  свято було Перше травня було і аж Сьоме 



ноября…(зітхає). А… Перше травня – це було свято садіння картошки. 

Походили і приходили додому. І садили всі картошку. (сміється) Перше-

друге травня, ну дев`яте відповідно… теж гарне було свято. (нерозбірливо). 

Є.: А які свята найбільше шанували?  

В.В.: Шанували?.. Ну Новий рік… Новий рік – це обов`язково, Різдво тоді  

і… святкували… Всі святкували… Трошки відірвали від церкви … відірвали 

від церкви, але все-рівно діти ходили щедрували , посипали, колядували все 

це все-рівно було! Хоч воно було трошки було все це раніше під забороною. 

Хотіли це звести до Нового року оце все, але все рівно з шосте  на сьоме 

ходили носили вечерю обов`язково. Носили вечерю… Що мені запам`яталось 

з дитинства -  я ходив до хрещеного батька. У нього було багато хрещених 

дітей і він обов`язково збирав нас, збирав на вечерю. Сказав: «Щоб усі мої 

хрещеники  були отам»… У нього стіл накритий… Подарки він такі гарні… 

рубашки … дорогі подарки. Він до цього готувався так основательно, щоб ми 

прийшли всі. Сідаємо до столу, гуляємо… там торт, оце все… «Сітро»… 

погуляли… Гарні подарки ці, з грошима – ми такі задоволені виходили всі 

від нього! Оце такими подарками. До діда, до бабусі обов`язково заходили. 

Там кутя обов`язково в нього, кампот, оце все… там всякі блюда, пиріжки 

там, вареники… теж… (сміється). 

Є.: А як відпочивали в селі та проводили відпустки? 

В.В.: (Зітхає) Відпочивали?.. В селі відпочивали?.. (сміється). В основному 

працювали. Працювали важко, особливо наші батьки. Працювали дуже 

важко. Наприклад моя мама працювала … спочатку там вона була 

завдитяслами, учьотчиком якимсь… потім пішла на ферму доїти корів. То 

працювали дуже (підкреслює) важко на фермі! І батько теж. Він там був, 

завфермою  був… У нього була агронома… але він так не пішов на агронома. 

Поставили його завфермою, але теж він не довго працював, бо … ну чогось 

це не його була робота. Він казав: «Я грущиком сам буду працювати». На 

фермі вони там з мамою взяли откормочну, де в них було майже п`ятьсот 

голов скотини. Заробітня плата була дуже велика(виділяє) – вони получали 

рублів сімсот… Багато. Працювали дуже важко! Мозолі були в батька того 

шо… Чого? Це все годувалося вручну! Навіть погружчика того самого 

поганого не було! Були кормороздатчики і ті були всі поламані. І то він до 

мене приїжджа і каже: «Так! Їдем ремонтуємо», - тоді ж хоч давали трактор. 

А вручну тоді… вже молодість, вже як підріс, ходив допомагав грузити, 

розкидати, підбирати, підчищати… Робили дуже важко! Наприклад до корів 

мама ходила. Тричі в день треба доїти. Не возили, пішки пошти півтора 



кілометри. Утром рано і назад, в обід і назад, вечером і назад. Робили дуже 

важко! Щоб де вони відпочивали, на морі – ніде! Все життя проробили. І 

дуже тяжко. Тобто життя було… люди робили важко … всі робили ...  

Пололи!.. Крім того заставляли гектарами полоти – це обов`язково було. На 

кожну людину там  треба було гектар буряків, а то два, а то й три сполоти. 

Соняшники пололи, кукурудзу пололи. Тобто люди тоді працювали дуже 

тяжко. А на відпочинок тоді як такового … може хто й дозволяв собі … 

Хотя були санаторії … не знаю,  чи вони просто не хотіли в селі. Були 

санаторії. Тоді давали людям і путівки … можна було взяти… але селяни 

мало користувались… Городські більше користувались. А селяни… в них 

хазяйство ж - вони не могли собі так дозволити собі… 

Є.: Які фільми, мультфільми, телепрограми дивилась ваша родина? 

В.В.: Да!.. Телебачення було оригінальне!... (зітхає) Був один канал,  потім 

з`явився ще один канал, що я запам`ятав… Мультик показували – в суботу 

один і в неділю один. І оце ми ждали цього дня, щоб подивитися. Гуляєм,.. 

щоб не прозівати оцей мультик, подивитися, бо він один раз на всю неділю 

показував: в суботу один мультик 15 хвилин і в неділю. Потім з`явилася ще 

Вечірня казка, там даже кіно ціле вже було. Це Вечірня казка вже було, я 

пам`ятаю ведучу… і вона говорила і починалася казка – «Садко» там… ну 

такі казки, які вже знімали, вже не мультики, а це… казку ми могли вже... 

Ага… Ще ми дивилися «У світі тварин» - обов`язково це я дивився. І 

«Єралаш» - інтересне… (не розбірливо). І наукова програма  … як вона… 

наукова програма, які я люблю дивиться. Для мене було – це обов`язково. Я 

повинен був подивитися… Ну телебачення… тобто два канали всього, 

максимум два  канали всього. В основному – це в дев`ять годин програма 

«Врємя» там … І «Єралаш»… інтересне. Це з тих часів… і наукова 

програма… як вона… наукова програма… - це те, шо я любив дивитися. Для 

мене було це обов`язково я повинен був подивитись. Тобто телебачення… 

два канала всього було. Максимум два канали!.. яке там… це в 9 годин 

програма «Врємя». Де там реклама… Тоді взагалі не було такого поняття як 

реклама! Її взагалі не було по телебаченню. Ну як… новини йшли в 

основном, кіно, балет. Таке. Кін дуже мало. А! кіно ще було дуже гарне, 

інтересне – «Три танкісти й собака». Це польсько-російське кіно. Його й 

недавно показували. Но зараз вже не інтересно якось дорослими дивитись, а 

в ті часи – дитині – нам було дуже інтересно його дивитися. Як був собака 

там … е… овчарка, який там ковбасу у німців крав . Там вобщем кіно там 

про войну, але зроблено в такім стилі… веселому. І це для нас було… цілий 



серіал. Нам було дуже інтересно це дивиться, оцей серіал. Оце те, що ми 

дивилися постоянно.  

Є.: Яку пресу ви виписували? 

В.В.: Ну… Для мене виписували «Мурзилка». Виписували… потім був такий 

журнал «Перець». Виписували там було… сатира була на різні ситуації була 

сатира. «Перець»…  

Що мій батько виписував? Виписував науковий журнал «Наука і життя». Тут 

був… такий завтовшки журнал і … Там багато винаходів таких. Я наприклад 

тоді вперше почитав, що будуть комп`ютери. В ті часи, що будуть записувати 

на диски оцю інформацію. Що будуть «флешки». Тоді такого слова не було, 

але розповідали як встроєна ця флешка. У флешки є отакий кристалик, як 

пшеничне зерно… збирали… всі оці наші гаджети. Зараз вони на цих 

кристаликах. Кристалики…воно такі зерна плати. Отакий кристалик і на той 

кристалик можна інформацію записати як нам… читали… Можна інформації 

записати як ціла бібліотека. Цілу бібліотеку вписати  у цей кристалик! 

«Пшеничне зерно!» Така тоді… Це тільки воно в цьому журналі було 

описано, але взагалі цих гаджетів не… з`явились набагато пізніше. Але вже 

тоді інформацію цю тоді мав. 

Ще був такий журнал – «Моделіст-конструктор», який я дуже (підкреслює) 

любив, бо сам був конструктором. Конструював мопеди оці… Оце все… 

ага… Ще там був… Запускав я змія. Кожну весну я запускав змія. Робив, оце 

приходив зі школи, коли суховії починаються навесні. Інтересно зробить 

змія. В оцих журналах було як зробити змія. З очерету. Оце я приходив… з 

очерету оце все діло… катушка нитки… За село вибігав , хвіст такий з 

вірьовки отам чіпляв. І оце проти вітру біжиш. Біжиш-біжиш-біжиш як оце 

піднімається тоді тільки раз – в землю. Тоді тільки – бах! Розбився. Всьо. 

Неудачно. Пішов далі робить. Другий день – другий роблю. За все моє 

дитинство піднявся один змій. Один тільки! Який я зміг підняти його. Такий 

задоволений! Надів оцю катушку на руку, на таку проволочину, держу її. 

Летить-летить, щас же його остановлю! Тільки… а тут тільки раз – і нитка 

кончилась! Ой, йолки, оце!.. Перший раз піднявся – і той упав! 

Є.: Чи відчувала Ваша родина дефіцит товарів у 80-х роках ХХ століття? 

В.В.: Ні в продуктовому магазині нічого такого. В продуктовому магазині що 

було… хліб, консерва, тюлька, риба тоді якась була. Риба була. Ковбаси не 

(підкреслює) було в селі в магазині. Морозива не (підкреслює) було, 

конфети були самі дешеві, самі такі. Шоколадних – це було дуже складно. 



Десь в городі тільки можна було тільки самі дешеві… в магазині розмаїття 

взагалі, нічого… Купити собі одежину або взуття нормального – теж не 

можливо. Тобто все це було дуже поганої якості (зітхає). Поганої якості. 

Шукали. В нас були імпортні товари хорошої якості. Звідкіля його завозили? 

З Італії завозили, але це можна було придбати простому чоловікові , робочій 

людині тільки (підкреслює) якщо… через заготівельну контору. Оце міг 

здати там лікарські трави, м'ясо, кролів там, свинину здавали. І оце тобі 

давали справки. Потім на ці справки ти повинен був назбирати стільки-то, 

щоб  справок. Да, вони гарні туфлі були і качественні, і носились років три 

наерно. А от нашого, радянського, отого товару качественного не було! Воно 

було все низької якості. Да, (голосно) харчі були якісні! Натуральне все, але 

їх було дуже мало. По ту саму ковбасу треба поїхати або  в Харків, або в 

Полтаву, щоб купити ту варену, ще  якусь ковбасу. Тобто Україна – вродє-би 

аграрна країна, а такого… розмаїття товару і не було. Був в Росії я в ті часи, 

на курси профсоюзні. В Гадяцькому училищі я навчався… і був в Росії… аж 

у городі Владімір. То те ж саме. Те ж саме… ті ж самі товари… або й ще 

хужі. Там в тому магазині в Росії було – це різноманіття… велике 

(підкреслює) спиртних напоїв: коньяків, шампанських винів. Горілчаних 

таких в нас в Україні тоді не було. Оце то було! І якась тюлька, і консерва, і 

хліб – оце і ввесь асортимент в продуктовому магазині. То більше такого 

розмаїття практично не було. 

Є.: Що змінилось з приходом до влади Горбачова? 

В.В.: Та що ж… Первим ділом сухий закон…(сміється). Почав… І почалися 

кооперативи. Кооперативи,.. тобто дали людям волю… тобто тоді заставляли 

всіх. Всі повинні були ходити… е … на роботу. Всі обов`язково повинні були 

ходити на роботу. Хто не працював, того приїжджала міліція і заставляла 

працювати. Такого не було, щоб хтось не працював. Такого не було. 

Заставляли всіх працювати! (Зітхає)  І… ну… а от при Горбачову вже ось ця 

свобода, то можна було працювати самому на себе. Відкрити якийсь магазин, 

шити плаття. У 90-х роках після Горбачова вони з`явилися. Навіть люди 

почали щось виробляти вдома. Почали… ті плаття, чи щось шити, там 

робити… Все воно почалось з`являтися, а потім, мабуть, це все діло 

придавили…почалися… рекет – так звані дев`яності. Це вже 90-ті роки. Ну 

пізніше вже було! І все воно пропало, коли, як з`ясувалося, що краще їхати в 

Турцію і закупити того товару, і привезти його сюди. І на цьому щось мати.  

Є.: А як Ви довідались про вибух на Чорнобильській АЕС?  



В.В.: Да… Я недалеко… Я служив тоді, в цей час в армії і причом не далеко. 

Це якраз в Житомирській області. Ну я не пам`ятаю… Да! Це було за 150 км 

від того місця, де я служив. (Зітхає). Зрєліще було не із приятних. Чим? 

Звідтіля вивозили з 30-кілометрової зони – це була густонаселена територія. 

Хоча як строяли, ту Чорнобильську АЕС – ще тоді  люди були проти. Серед 

України, яка була густонаселена. В центрі України строяти атомну станцію! 

І всі, ну не всі, а багато не розуміли, що це таке – атомна станція, але багато 

хто, людей, розумів, що несе загрозу людям. Що це може зірватися… 

радіація… Всю тридцятикілометрову зону вивезли, тобто вирвали усіх з хат 

своїх, з города ще того: Прип`яті, з своїх хат. Оце все якраз я служив  і вони 

їхали… Трактори… На тракторах там, прицепах, техніка … Все домашнє 

майно люди, що могли там вони погрузили і колонами оце їхали. Так оце 

вивозили звідтіля, із оцієї тридцятикілометрової зони. І ще був город Іванків 

– він за 40 км від цієї… Чорнобиля. Значить де цих людей розміщали? 

Тварини,.. Всіх тварин – корови там… і… з`явилася озимина і цих коров 

треба годувати. Годувати нічим – їх на озимину вигнали, полями. Домашні і 

колгоспні паслися, а людям почали робити… зразу ж по людях, по селах 

розселили. Зразу ж почали їм строяти недалеко, почали цілі посьолки. Я 

заїжджав в ті посьолки. Вони такі одноманітні: такі дома, заборчики… Тобто 

їм до осені,.. з весни до осені  мабуть вже построяли такі посьолки і 

розселили тих людей і Чорнобиль… Посилали мене… ще докажу… Хотіли з 

армії послати туди зняти запчастини до … Я в армії служив на «скорій 

помощі» на УАЗі. Посилали мене туди, щоб я там зняв коробку до своєї 

машини. Я якраз повинен був звільнятися і комбат каже: «Оце поїдеш 

коробку знімеш». А там техніка, яка побувала в тій зоні, її звідтіля не 

вивозили. Там робили оці… не знаю… рили ями і техніку всю залишали. От 

вони… машина як побула в радіації, вже радіацію з неї не відмиєш ніяк. Я 

знаю, як тільки зірвалося – то вже стояли радіаційні пости. Це на Київ їдеш – 

під радіаційний пост. Кругом машини обійшов оце… прибором поміряв – 

нема радіації. Я знаю як тільки зірвалося, я поїхав туди, а вже назад вертався 

– поміряв з Києва і каже: «На твоїй машині є радіація. Приїдеш, помиєш її». 

Виявляється, що на Київ воно пішло. Хотя Київ так само 150 км від 

Чорнобиля, як і я служив – Радомишль Житомирської області, но вітер поніс 

на Київ і … видно там радіація була, бо я приїхав, машину помив. Ну, Слава 

Богу, я не поїхав за тією коробкою. Комбат поїхав в отпуск, я минув ції 

участі – пішов до зампотеха і кажу: «Коли я призивався, машина була без 

коробки. Я два роки  од`їздив і справив», - кажу: «Мотор я зроблю, а коробку 

я …». З моїми сослуживцями бистренько… їздив з ними стрічатися в цьому 



році… Зробили ми мотор, показали зампотеху – машина заводиться, працює. 

Все він підписав і я минув цієї участі Чорнобильської… 

Є.: А якою була реакція односельчан на новину про подію, яка сталась 

на Чорнобильській АЕС?  

В.В.:  Я… (зітхає) якраз був  служив в армії… не скажу… яка була реакція. 

Ну вобще-то негативна, а що ж… сказали, що радіація, що вона опасна. Хто 

побував там того в нас в селі єсть… які були… Тоді призвали гасити оце все. 

Там дороги мили… Ніззя було на обочину заїжджати. Машини пригнали з 

Києва чи звідкіля, які мили… ті, що по городах мили. Оце вони з порошком, 

кажуть, цілу ніч і цілий день їздили й змивали радіацію з дороги. А на 

обочинах стояли знаки, щоб на обочину щоб не… не заїжджали. Да… хто 

побував в тій зоні – то помер. Ці люди… хвороба білокрів`я случалася часто. 

Нада було з цього реактора вручну… там давалося 3 хвилини и скільки… 3 

хвилини – нада було забігти, схопити оцю лопату, скинути з реактора… оце 

паливо… Реактор рвонув, а остальні остались цілі і оцей реактор. І оце його 

скинуть - і назад біжиш. Тобто він получав якусь дозу опредєльонну і 

вертався назад. І слідуючих завозили. Так  оце перевозили пів-України 

чоловіків. 

Є.: Як в той час висвітлювали події війни в  Афганістані? 

В.В.: Це ж… ми там допомагаєм афганському народу здобути якусь 

незалежність, чи, я не знаю, що там відбувалось, але наші батьки, що там 

відбувалась війна. І що там вбивають. І так само тоді батьки, як в армію 

забирали, боялись, щоб не попали в Афганістан. Хоча чи не в кожному селі 

були…(нерозбірливо). І не потрібні в тому Афганістані! Там свої проблеми, а 

ми лізли… і… негативно все це… Ну і люди розуміли, що це война, і гинуть 

наші хлопці. На чужині. 

Є.: Скажіть, а як юнаки ставились до служби в армії? 

В.В.: (Зітхає) Позитивно. Не було негативного іміджу армії. Ставилися всі 

позитивно і старалися сходити в армію, обов`язково, бо щиталось це… 

чоловічим… не служив. Ну позитивно! Хлопці йшли з задоволенням, чесно 

кажучи. І я одслужив два роки. Прийшов у званні сержанта. Зараз працюю і 

хлопцям розповідаю як служити в армії. А це спогади на все життя. Дружба 

армійська – вона запам`ятовується на все життя. І я ж кажу, ми в цьому році 

зустрічались з сослуживцями. Урок життя, який ми бачимо. Хлопцям усім 

потрібно. Я щитаю, що це потрібно для чого… Щоб захистити свою 

державу. Перший… всі повинні. 



Є.: Які професії були престижні на селі в той час? 

В.В.: Ну тоді якось дуже не вирізняли професії. Тоді були престижні всі 

(виділяє) практично професії: хоч шофером, хоч трактористом. Це вважалася 

нормальна професія в ті часи. Ну, канешно, якщо хтось вивчився… агроном 

чи зоотехнік там – зрозуміло. Але тоді було дуже складно поступити в 

інститут. Це зараз… тоді було дуже складно поступити в інститут. Так 

просто не поступиш. (Зітхає) мені предлагали чи… поступити, но я чогось… 

Ну я чогось пішов на музику. Прогуляв все літо, а потом треба кудись іти і 

пішов… поступив на музику. Ну… фактично всі професії тоді якось… і 

нормально оплачувались вони. Я ж ось кажу – і батьки мої заробляли по тих 

зарплатах як вони… Їм… зарплата була дуже (підкреслює) велика. Тоді 

машина коштувала 3 тисячі,.. п`ять-шість… декілька зарплат… Одно – що їх 

не було – тих машин. Гроші були, а нічого не було! Гроші складали на 

книжки в Ощадбанк. Щоб потім  в 90-х роках вони всі пропали. Тоді нічого 

було купити, а зарплати були великі. 

Є.: А як заохочували працівників на роботі? 

В.В.: Грамотами. Хе… (сміється). Була така дошка почьота. Там біля кожної 

контори, де вивішували передовиків там. Тоді були соціалістичні змагання, 

так звані. Тобто хто більше перевезе машиною там, хто першим закінчить 

жнива, хто більше намолотить там. Все це було як змагання, в виді такі як 

спортивних змагань. І всі старалися. Дуже старалися. Працювали. Жнива 

закінчувалися буквально за одну неділю. Бистренько убрали все і обжинки 

починалися. Тоді нагороджували людей грамотою. Кому грамоту, кому 

купляли прийомніки… Були і не погані призи, коли великі там колхоз чи 

совхоз. Були і холодильники там давали, і мотоцикли… не бачив… Телевізор 

могли дати там, прийомник, фонарик. Отакі там… Машини не знаю чи 

давали, бо тоді машини дуже складно… Машин було мало чогось. Гроші 

були, а машини купити  - було це проблематично. 

Є.: Чи були випадки розкрадання соціалістичної власності?  

В.В.: Ну конешно були. (Сміється) були. Люди дома хазяйство держали, а 

крім огороду ніякої землі в людей не було. Маленькі. Там де ми жили – там 

город всього-навсього 10 сотих. З десяти сотих ти міг тільки собі виростити 

що їсти. Але ж  держали і корову, і свиню. Бо видно ж зарплати не вистачало 

– приходилось держати, щоб їсти де… тобто в магазині толком нічого не 

купиш. Того самого молока в магазині не було. Щоб його їсти, треба було 

держати корову. Не було в магазині, крім хліба і риби, більш нічого не було. 

Держали дома хозяйство. Обов`язково курей, свиней, город. І щоб його 



прокормити, його треба було десь здобути. Сіно там ще роздавали – ділили. 

Можна було накосити, але, крім сіна, корові треба дати й дерті. Відповідно 

все це носили звідкіля? З роботи. З ферми. Або з поля завозили. Тобто все це 

все-рівно бралося там, де робив – там і бралося. Ото таке було. Зараз вже 

роздали землю, тобто з своєї землі, а тоді з своєї землі був один огородик 

там. 

 Є.: Як змінилось Ваше життя наприкінці 80-х років ХХ століття? 

В.В.: Ніяк воно не змінилось. Вивчився. В вісімдесят восьмому році пішов 

працювати в село Білухівка в будинок культури. І по цей день працюю. Та 

шо. Життя змінюється весь час. Замітно. Замітно змінилося. Зайдеш в 

магазин, а там повно всього. Раніше морозива не міг поїсти: раз у рік їздив у 

Харків, щоб з`їсти пачку морозива. На початку і закінченні… Ну суттєвих 

таких змін дуже я й не замітив. Що… В селі трішки будували. Будували. В 

нас збудували баню – дуже гарну. Найкращу в районі побудували баню. Баня 

була з басейном і з парилкою. Ну така із комнатою відпочинку. Да, село 

будували. Садік там почали будувати – великий садік.  Ще щось будували… 

в общем… Не пам`ятаю чи клуб… Клуб ще до того був побудований. Щось 

ще будували, але прийшли 90-ті і все це… 

Є.: Як Ваші односельці поставились до проголошення незалежності 

України? 

В.В.: Ну… прийняли з розумінням (сміється). Наобіцяли людям, сказали, що 

Україна може прожити сама, без помочі якоїсь допомоги. Що в нас є все. 

Дійсно так і є в нашої країни. Ми розумні люди. І самі багаті чорноземи. І 

тобто нашій країні… Наша країна, в неї буде гарне майбутнє. Все в нашої 

країни є для того, щоб жити. 

Є.: Дякуємо за інтерв`ю.       

В.В.:(Киває) 

Тайм-код:44,05 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Питання до Скрилькова Віктора Володимировича: 

1. У своїй біографії Ви зазначили, що народилися та провели дитячі та 

юнацькі роки в селі. Розкажіть, як проводила своє дозвілля сільська молодь? 

2. Що Ви пам`ятаєте про олімпіаду 1980 року? 

3. Чим Вам запам`ятався початок 80-х років ХХ століття? 

4. Як вплинула на життя в селі продовольча програма 1982 року? 

5. З яких страв зазвичай складалося меню жителя села на початку 80-х 

років ХХ століття? 

6. А що їли на свята? 

7. Які алкогольні і безалкогольні напої вживали тоді? 

8. А як люди поставились до заборони вживання алкогольних напоїв? 

9. Як у селі відзначалися державні свята? 

10. Які свята найбільше шанували? 

11. Як відпочивали в селі, проводили відпустку? 

12. Які фільми, мультфільми, телепрограми дивилася Ваша родина? 

13. Яку пресу ви виписували? 

14. Чи відчувала Ваша родина дефіцит товарів у 80-ті роки ХХ ст.? 

15. Що змінилось з приходом до влади Горбачова М.С.? 

16. А як Ви довідались про вибух на Чорнобильській АЕС? 

17. Якою була реакція односельчан на таку новину? 

18. Як в той час висвітлювали події війни в Афганістані? 

19. Скажіть, а як юнаки ставились до служби в армії? 



20. Які професії були престижні на селі в той час? 

21. Як заохочували працівників на роботі? 

22. Чи були випадки розкрадання соціалістичної власності? 

23. Як змінилось Ваше життя наприкінці 80-х років ХХ століття? 

24. Як Ваші односельці поставились до новини про здобуття незалежності 

України? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

 



Додаток 2 

 

 

 



Додаток 3  

 

1977 рік. Перший мопед 

 

 

1982 рік. Останній дзвінок 



 

Отримання комсомольського білету 

 



 

1985 рік. Зустріч Нового 1985 року. 

 

1985 рік. Складання присяги. 



 

1988 рік. Випускний концерт. 

 

 

1991 рік. Свято Івана Купала. 


