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ОПИС ПРОЕКТУ 

Історію творять люди… Це не просто слова, оскільки ця наука, як ні одна інша, є 

суб’єктивним віддзеркаленням як вражень безпосередніх очевидців подій, так і думки тих, 

хто потім їх аналізуватиме. Тому все більш актуальним сьогодні, на фоні 

реформаторських процесів в Україні, стає детальний аналіз нашої минувшини, врахування 

не лише глобальних явищ у суспільстві, але й окремих деталей повсякденного життя 

пересічних громадян. А задля цього активізується певною мірою новий підхід до вивчення 

- усна історія, непростим завданням якої є збирання та систематизація конкретних фактів 

зі слів тих, хто ще пам’ятає… 

До усноісторичних досліджень вирішили долучитися й ми, побувавши 24 березня 

2017 року у Хмельницькому національному університеті, де  відбувся навчально-

методичний семінар «Усна історія як метод і джерело», присвячений теорії, методиці та 

практиці їх проведення. Оскільки ми дізналися про проект «Повсякденне життя в СРСР у 

період 1980-1991 років», то вирішили взяти в ньому участь. Певні труднощі полягали в 

тому, що учасниці проекту на той час навчалися в 10 класі, а відтак цей історичний період 

не був  відомий. Тому найпершим  завданням було: поспілкуватися з рідними та 

знайомими, щоб спочатку отримати загальне уявлення. На літні канікули  пішли зі 

списком рекомендованої літератури та інтернет-ресурсів, які варто було опрацювати. А 

вже у вересні вели розмову, розуміючи ситуацію, тому взялися за підготовку 

опитувальника. 

При виборі респондента керувалися бажанням якомога більше почути достовірної 

інформації про цей період від людини, яка може застосувати критичний підхід та вміє 

аргументовано її подавати. Тому вирішили поспілкуватися з Івах Галиною Дмитрівною, 

яка довгий час працювала вчителем історії, має великий життєвий досвід, а окрім цього є 

рідною тіткою Героя, який навчався в нашій школі й чиє ім’я  вона тепер носить – кіборга 

Дмитра Іваха, до виховання якого докладала неабияких зусиль.  

Мета проекту:  вивчити складний період новітньої історії, який передував 

проголошенню незалежності України,  через особисте бачення й трактування подій з 

точки зору окремої людини.  

 Реалізація проекту дозволить зберегти свідчення безпосередніх очевидців  подій, 

аналізувати й порівнювати інформацію в офіційних джерелах з  позицією сучасників. 

 Методом дослідження  є інтерв’ю як особливе джерело історичних фактів і 

суб’єктивного відображення історичних подій. 
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Практичне значення проекту полягає  у можливості використання його матеріалів  

у навчально-виховному процесі для розвитку критичного мислення та формування 

життєвих компетентностей учнів. 

Часові рамки проекту. 

Квітень 2017 р. Складання орієнтовного плану проекту, вибір теми для опрацювання, 

створення проектного путівника для учасників творчої групи. 

Травень - серпень 2017 р. Збір інформації учасниками творчої групи. 

Вересень 2017 р. Презентація результатів збору інформації. Укладання опитувальника. 

Вибір респондента. 

20 вересня 2017 р. Зустріч з респондентом. Запис інтерв’ю. 

Вересень – жовтень 2017 р. Транскрипція інтерв’ю. 

12 жовтня 2017 р.  Завершення проекту. Підведення підсумків. Каталогізація матеріалів.  

Узагальнені  висновки. Робота над проектом викликала зацікавленість учасників, 

конкретизувала їх знання щодо певного історичного періоду. Попередня теоретична 

підготовка ( участь в семінарі «Усна історія як метод і джерело», знайомство з 

літературою, спілкування з рідними) дала можливість виважено підійти до самого процесу 

дослідження, укладання опитувальника та критичного осмислення подій, що 

обговорювалися. Вибір респондента зумовив конструктивну розмову, підтверджену  

фактами особистого життя людини, яка виявилася цікавим співрозмовником, послідовним 

у викладі інформації. 
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ТРАНСКРИПЦІЯ  ІНТЕРВ’Ю 

Респондент: Івах Галина Дмитрівна 

Адреса:Україна, м.Хмельницький, вул.Курчатова , 1, кв.69 

Проект/ локальний проект: «Повсякденне життя в СРСР у період 1980 -1991 років » / 

Проект з усної історії «Історія не знає умовного часу» 

Інтерв’юер: Мейко Ольга 

Транскрипція: Котлярська Валерія, Москальова Оксана 

Вид інтерв’ю: аудіо-інтерв’ю 

Місце проведення  інтерв’ю: квартира респондента 

Дата проведення  інтерв’ю: 20 вересня 2017 р. 

Присутні: респондент Івах Г.Д., учасники проекту Мейко Ольга, Котлярська Валерія, 

Москальова Оксана, вчитель-координатор проекту Дячок О.Я. 

 

Ольга Мейко (далі -О.М.) Доброго дня, Галино Дмитрівно! Сьогодні ми хочемо 

поспілкуватися з Вами як людиною, яка добре пам’ятає період завершення радянської 

епохи та проголошення незалежної України, щоб мати більш повне уявлення про ті часи 

не з підручників, а зі слів безпосереднього очевидця подій. Для початку скажіть, будь 

ласка, кілька слів про те, звідки Ви родом. 

Галина Дмитрівна ( далі - Г.Д.) Я - корінна хмельничанка. Народилась на Покрови в 

1947 році. Покрова чотирнадцятого, але випав тоді сніг і щось не могли вчасно добратися 

до загсу, то зареєстрували двадцятого.  

О.М. Який найяскравіший спогад Вашого дитинства? 

Г.Д.  Коли мені  було шість років, то ми поїхали жити в Дунаївці. Батько механіком 

працював в обласному управлінні і отримав туди  направлення -  підіймати сільське 

господарство. Так от, я пам'ятаю, як в школу мене батько вів. Іде він, а я за ним слідом, і 

на ходу вишиваю. Досі пам’ятаю той візерунок, ту голку з ниткою червоною. Так далеко 

мені, малій.  було в ту школу йти... А потім кажу: «Все, набридло мені, - писати 

вмію,читати вмію, буду сидіти вдома!» Ледве вговорили мене ходити в  школу, 

переконали, що вчитись треба! Там я закінчила чотири  класи, бо потім ми повернулися 

назад в Хмельницький. 

О.М.  Чи впливало соціальне походження людини на можливість отримання вищої 

освіти? 

Г.Д.  Абсолютно ні. Всі, хто тільки хотів вчитись, будь ласка, без репетиторів всіляких 

поступали, без хабарів – тоді про таке й мови не було!.. Хіба що існувало таке поняття як 

пільги, ну от для дітей селян, наприклад, -  їх брали на навчання в першу чергу. Ну, як я 
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чула, в цьому році теж ввели сільський коефіцієнт при вступі… Я, наприклад, закінчила  

18 школу у 1965 році і поїхала поступати на історичний факультет в педінститут до 

Кам’янця - Подільського. Скажу, що поступати було дуже важко, бо зіткнулись тоді два 

випуски: ті, хто закінчив десять класів, і ті, хто одинадцять. Конкурс був 25 чоловік на 

місце! А на історичний в основному йшли  хлопці після армії та ще й  партійні, вже зі 

стажем…А я тільки школу закінчила, але здала всі екзамени на п'ятірки, то поступила… 

Закінчила у 1969 році,  розподіл почався. Всі, звичайно, хотіли десь тут, в області 

залишитись. Приїхали «купці», як їх називали, із Чернівецької області. Всі боялись 

їхати… А я перед цим подивилася фільм "Білий птах з чорною ознакою", і так мені 

сподобались ті Карпати! Ну і все, я та ще троє хлопців поїхали добровольцями. Один з тих 

хлопців став відомим професором, другий - кандидатом наук, а третій в КГБ подався. Я 

відпрацювала три роки в містечку Заставна Чернівецької області, бо тоді треба було після 

вузу три роки відпрацювати – спочатку вчителем, потім секретарем комсомолу – і 

повернулася назад в Хмельницький.  

О.М.  Ми знаємо, що довгий час Ви працювали вчителем історії в нашій школі. Що 

мотивувало Вас обрати свою професію? 

Г.Д.  Ну, тут кілька причин можу назвати. Найпершу історичну інформацію я отримала 

від своєї бабусі. Вона прожила 98 років, тому багато бачила на своєму віку і багато чого 

розповідала про минулі часи: про голодомор, війну, про те, як їх розкулачували (на 12 

підводах вивезли все майно, залишили ні з чим, вона  8 дітей похоронила, одна моя мама 

вижила). А потім  у 18 школі мені пощастило з вчителем: у нас викладав історію Скіц Іван 

Олександрович, ми його дуже любили. Три історика вийшло з нашого класу, один з яких,  

Козубняк Володимир Романович, був завідуючим міським відділом освіти.  

О.М.  Чи погодитесь Ви з думкою, що вчитель завжди був носієм ідеології? 

Г.Д.  Так, мусив бути в ті часи. Це сьогодні хороший вчитель має право на власну думку і 

намагається навчати цьому дітей. А раніше, за СРСР, кожен учень мусив пройти отой  

почесний шлях «жовтеня – піонер – комсомолець», а для цього насамперед бути гідним  

так називатися. Завдання вчителя – переконати, що у нас найкраща держава, що ми чудово 

живемо, що нас чекає прекрасне майбутнє… Але саме головне, що майже всі в це вірили. І 

мене так свого часу переконали. І я потім переконувала інших, і навіть не сумнівалася, що 

роблю правильно. А тому і в компартію вступила  через ці переконання. Тоді я  собі  

внушала, що я, як Лариса Рейснер, що історик - це комісар. 

О.М.  Як пануюча за часів СРСР комуністична ідеологія впливала на систему освіти? 

Г.Д.  В ті часи директором школи міг стати тільки комуніст. Коли я поїхала на Далекий 

Схід у складі молодіжної бригади, нас десять вчителів з України було, то начальник 
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облоно у Владивостоку, українець, та ще й прізвище у нього Шевченко, вже не пам’ятаю, 

як звали, подивився мою характеристику гарну і зразу запропонував, щоб я директором 

школи йшла. Але я відмовилась, побоялася відповідальності, то мене відправили завучем  

в Сєргєєвку, це за 20 кілометрів від кордону з Китаєм, район Погранічний. Там було 

військове містечко і дуже хороша школа.  Але ж навчання заідеологізоване настільки 

було, що на уроках постійно вивчали якісь партійні матеріали: з’їздів, партконференцій і 

тому подібне. А в мене в тому кліматі часто були проблеми з горлом, не могла говорити, 

то будь-який учень в класі міг вільно проводити  урок. Та й тут, як повернулася, кожен 

день починався з політінформації – коротких повідомлень учнів про все важливе в житті 

держави. А кожен понеділок були загальношкільні лінійки, де теж озвучували якісь 

важливі політичні моменти, обговорювали життя школи за тиждень. 

О.М.  Чи обов’язковою була участь учнів у позакласних виховних заходах? Які форми 

такої роботи існували?  

Г.Д Звичайно, обов'язкова! Організовувалися піонерські  зльоти, паради жовтенятських 

військ, лінійки, зустрічі з ветеранами, ленінські суботники. І шефська робота була, і різні 

змагання, і екскурсії на виробництво. Коли я працювала в 4 школі, то в нас була дуже 

гарна ленінська кімната, де проводилися всякі урочистості. А один час не було 

піонервожатої, то я як вчитель історії, ще й парад приймала. Ось у мене є фотографії ( 

демонструє фото). Сьогодні на всі ці заходи можна дивитися по-різному, але я вважаю, 

що для дітей це була своєрідна гра, яка спонукала їх до дії. Нехай забарвлення й 

комуністичне, але постійна включеність у якусь роботу не залишала часу на збитки, 

погані вчинки… Ніхто уроків не прогулював, а  двійка викликала сором і в учня, і в 

батьків. Навіть на роботу батькам могли лист відправити зі скаргою на погане виховання 

дитини.  

О.М.  Сьогодні у вчителів багато скарг на зміст навчального матеріалу в підручниках. 

Якими були підручники тих часів? 

Г.Д.  Недоліки були й тоді, бо вивчалися керівна роль партії, історія Росії, історія СРСР, а 

от історія України чи союзних республік - один-два уроки. Було менше дат, зате багато 

цитат класиків марксизму-ленінізму. Але я навіть тоді намагалася розказати учням  те 

цікаве, чого в підручнику не було. 

О.М. Якою мовою велося навчання, адже ми знаємо, що стрімко зменшувалася кількість 

українських шкіл. Більше того, у батьків була можливість вибору мови навчання на 

користь російської. 

Г.Д. В 1983 році була прийнята така постанова, яка фактично закликала до відмови  від 

використання в школах української, бо встановлювалась додаткова  оплата  в 15 відсотків 
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вчителям російської мови, щоб зацікавити. Ось в місті нашому вісімнадцята школа була 

українська, третя і ще якась, ніби перша, а всі решта - російські. Це вже з початком 

перебудови українських шкіл побільшало. От наша 27, яку відкрили в 1989 році, зразу 

була українською. Але й у нас не всі були свідомі, бо одна вчителька, не хочу її називати, 

сама написала заяву на відмову від вивчення української мови її сином. 

О.М.  Чи  достатнім було матеріально-технічне забезпечення шкіл?  

Г.Д.  Це як де! Було й досить хороше: наприклад, знаю школу, де на початку 80-х навіть 

свій телецентр організували: телевізори в кожному класі поставили, а учні в ролі дикторів 

уроки проводили; а було й бідненьке: одна карта у вчителя, з якою він по всіх уроках  

ходив.  Наша 27 відкривалася в 1989 році, то, зрозуміло, що нову школу мусили 

забезпечити наочністю різною. Але дещо з тої наочності, знаю, й досі в кабінетах 

використовується, бо фінансування на школи з кожним роком меншало. 

О.М.  Чи достатньою була заробітна плата вчителя? Що Ви могли придбати на свою 

місячну зарплату? 

Г.Д.  Ну, вчитель ніколи багатим не був. З початку 80-х це близько 100  рублів. Ближче до 

перебудови вже трохи більше, близько 200. Ось ця книжечка – це ще й відомість моєї 

зарплати, з якої сплачувались внески (Демонструє партквиток).  Але ціни на продукти 

були невисокі: варена ковбаса – 2.20, а хороша  копчена – 6 -7 рублів,  молоко – 20 

копійок за літр, масло – 3.50, бісквітний  торт - 2.10, хліб – 14 - 20 копійок. Пальто я могла 

купити собі за 100-150 рублів, чоботи – за 80-100. Ось збереглася бірочка  з перстня 

(демонструє), який коштував 435 рублів, але це вже не найнеобхідніша річ, у цьому ми 

здебільшого собі відмовляли. 

О.М.  Поговоримо трохи про повсякденне життя. Яке свято було найулюбленіше і чому? 

Г.Д.  Ми всі святкували: і радянські, і релігійні, хоча й не відкрито, бо як-не-як, а я була 

партійною. Тоді готувалися задовго наперед, якийсь настрій був особливий, а зараз 

живемо, як в мішку зав'язаному. Навіть ті самі паради-демонстрації якось єднали людей, 

бо хоч і йшли за вказівкою згори, але ж і внутрішнє переконання було. Ось у мене є 

фотографія, де ми з чоловіком  та його товаришем на першотравневій демонстрації 

(демонструє фото). 

О.М.  Які в цей період були можливості для урізноманітнення дозвілля? Як Ви проводили 

свій вільний час? 

Г.Д.  Дуже добре, всі концерти відвідувала, бо це було доступно.  А зараз йду біля афіші і 

зітхаю тільки, бо як подумаю про ціну квитка, то вже  й не захочеться. Раніше, хто тільки 

не приїде в місто, то найдорожчий білет 3 рублі  -  чому б не сходити? А ще я любила 

в’язати.  Ото як була на Далекому Сході, то навіть там гурток організувала при госпіталі. 
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Ну а в кінці 80-х це вміння дуже виручало, коли купити було нічого. 

О.М.  Які газети чи журнали були популярними і що скажете про обов’язкову передплату 

певних видань? 

Г.Д.  Видань було багато. І справді, треба було дещо передплачувати обов’язково: як 

члену партії – журнал "Комуніст", як вчителю - газету "Освіта".  А для себе виписувала 

«Радянську жінку», бо там були поради з в’язання ,"Здоров'я", "Перець". У «Перець» 

навіть фейлетон написала, коли мені за світло  нарахували 20 рублів за місяць, а тоді ж 

кіловат коштував 4 копійки. Це ж скільки я мала електроприладів включити, щоб 

напалити 500 кіловат! 

О.М.  Чи можете назвати фільми, які дивилися по телевізору?  

Г.Д. Та все, що йшло, дивилася. Коли час був… Правда, отих серіалів про Марію чи 

Ізауру не любила. Для мене улюблені - це "Дівчата", "Москва сльозам не вірить", 

"Приключения Шурика" – добрі фільми, які вже напам’ять знаємо, але все одно хочеться 

дивитися. А взагалі я більше читати любила, це мені батько привив, бо він, було, як візьме 

цікаву книжку, то спати не ляже, поки не прочитає… Так і я… 

О.М.  Чи була проблема з придбанням товарів у магазинах? 

Г.Д.  Так, була. Взагалі в цей час необхідні товари можна було не «купити», а «дістати». 

Треба було вистояти живу чергу, часто із записом в зошит та присвоєнням порядкового 

номеру, потім постійно ходити відмічатися, бо якщо раз не прийдеш, то тебе викреслять, і 

починай все спочатку. Навіть за продуктами доводилося стояти годинами. Ситуація 

особливо погіршилася на межі 80-90-х років, коли з магазинів зникло абсолютно все: 

заходиш в продуктовий, а там - лише морська капуста. А одразу після проголошення 

незалежності почали навіть за місцем роботи давати талони на масло, цукор, борошно. Без 

такого талона в магазині нічого не купиш.  

О.М.  Якою була якість промислових та продовольчих товарів? 

Г.Д.  Вітчизняні взуття, одяг, меблі були зовсім поганої якості. Тому намагалися купити 

щось імпортне, часто доплачуючи більше реальної вартості. Якщо щось хороше 

з’являлося в магазині, то до цього товару могли «в нагрузку» продавати те, що попитом 

не користувалося – таке от «ноу-хау» радянської торгівлі. А продукти, звичайно, поки 

вони ще були в продажу, були хорошої якості – недорогі і смачні, бо це контролювалося 

певними інстанціями, була так звана система «ГОСТ», чого дуже бракує зараз… 

О.М.  Поділіться рецептом улюбленої страви за часів дефіциту. 

Г.Д. А ви знаєте, який був  парадокс  у нас, українців, навіть в часи найжорсткішого 

дефіциту? Полиці магазинів порожні, але коли запрошували на гостину, то столи вражали 

різними стравами! Це того, що ми працьовиті і запасливі…  Моя мати готувала дуже 
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смачне запечене м'ясо, в мене так не виходило, ковбаси ми самі робили, жарочний шкаф у 

нас був. Батько по п'ять свиней тримав, то ми скрути не відчували. Але й важко 

напрацюватися біля господарки треба було… 

О.М. Чи доводилося Вам купувати щось «по блату»? 

Г.Д. Так. Я машину хотіла для дитини, син  інвалідом був, то добре, що товариш мав 

знайомих в соцзабезпеченні, допоміг і «вибили» ми «Запорожця». Я навіть на права здала 

(демонструє водійське посвідчення). 

О.М.  Чи була у Вас мрія щось придбати, що на той момент Вам було недоступне? 

Г.Д.  Вже як квартиру получила, то за стінкою бігала. Скільки я за нею в чергах 

простояла,  щовечора відмічалася, бо навіть зі зв’язками в цей період дістати щось  було 

важко. 

О.М.  Чи існувала якась особлива система при розподілі економічних благ у державі 

(пільги, продуктові набори, пріоритетний розподіл тощо)? 

Г.Д.  Звичайно, існувала. Це були різні категорії населення: свої пільги мали військові, 

малозабезпечені, пенсіонери. Але куди їм рівнятися з тим, що мала так звана 

номенклатура, верхи суспільства…Це вважалася еліта, для них окремо  вирощували 

продукти, шили одяг та взуття, відкривали спеціальні магазини,  де товари були за зовсім 

смішними цінами, лікували  та оздоровлювали за правом першості. Але хіба ця система не 

збереглася зараз? От якось журналісти робили репортаж про копійчані ціни в їдальні 

Верховної Ради. Один наш голова колгоспу, Іван Рудик, як пройшов у депутати, то казав: 

«Я знав, що там добре, але що так добре, не знав!..» 

О.М. Сьогодні перед українцями відкрилися безвізові можливості щодо закордонних 

подорожей. А чи всі за часів СРСР мали можливість здійснити  закордонну поїздку? 

Г.Д. Ні, можливості були дуже обмежені! По-перше, не існувало ніяких туристичних 

фірм, де можна було б купити путівку для такої поїздки:  тільки отримати як нагороду за 

місцем роботи, зібравши для цього ще й багато різних довідок та характеристик. По-друге, 

якщо вдалося «вибороти приз», то в складі групи за кордоном все здійснювалося строго за 

визначеним планом та ще й обов’язково у супроводі людини зі спецслужб. А для поїздки 

офіційно обміняти можна було зовсім малу суму, приблизно 100 доларів. Тому везли з 

собою якісь сувеніри на продаж, або купували валюту нелегально (а це вже було 

злочином!)   

О.М. Чи довелося Вам особисто побувати за кордоном в цей час? 

Г.Д. Так, мені, можна сказати, повезло.  Я ж завжди була активісткою, тому побувала в 

Польщі, Болгарії  і Румунії. Дозволялися поїздки тільки в країни соцтабору.  

О.М. Що Вас найбільше вразило? Що цікаве вдалося придбати в цих поїздках? 
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Г.Д.  Що вразило? Я люблю подорожувати, подивитися на визначні місця…  Хотілося 

побачити просто, як люди живуть…«Барахло» мене там не дуже цікавило. Наприклад, з 

Болгарії я привезла  куртку, і все – смішно навіть... От що мене справді вразило, то це те, 

що в Польщі в одного господаря було стільки тракторів і машин, як в деяких наших 

колгоспах не було... А ще я вперше там побачила пальметні сади – це коли низькорослі 

дерева насаджують близько одне від одного так, що виходить суцільна стіна; це роблять 

для економії землі, бо там зовсім інший господарський підхід. Також вражала чистота і 

рівень загальної культури. 

О.М. Якими були можливості щодо внутрішніх екскурсій просторами СРСР? Де  Вам 

вдалося побувати? 

Г.Д. Знаєте, я об’їздила весь СРСР: із заходу, від кордону з Чехословаччиною, до сходу, 

майже до берегів Японії. Взагалі за 12 днів на поїзді можна було проїхати всю державу. 

О.М. Чи можете Ви порівняти роль учителя в часи СРСР і тепер? Що змінилося? 

Г.Д. Скажу одне: раніше до вчителя ставилися з більшою повагою: і учні, і батьки, і 

суспільство. Ото я, коли потрапила після педінституту в те містечко   працювати, то йду  

вулицею, а мені, хто не йде назустріч, то  здороваються, ледве не кланяються, бо ж я  - 

Вчитель!А тепер, хоч вже й давно не працюю, але чую багато прикладів того, як 

зневажливо говорять про вчителів. Звичайно, інколи такі розмови провокують самі 

вчителі, бо не в кожного з них є та відповідальність, яка потрібна в цій професії. Але й в 

цілому можу сказати: бути вчителем сьогодні не престижно, на жаль!   

О.М. Чи цікавило Вас питання кар’єрного  зростання у Вашій діяльності? 

Г.Д. Не стільки кар’єра, як свідома громадянська позиція визначали мої вчинки. А 

оскільки я завжди намагалася бути активною у суспільних справах, то мене помічали і 

щось пропонували: чи стати членом КПРС, чи кандидатом в депутати…Я погоджувалась, 

але знову ж для того, щоб далі щось робити, бо це були мої переконання на той час.  

Цікавим було те, що не я шукала собі роботу, а мені дзвонили, пропонували, а зараз 

попробуй молоді десь влаштуйся на престижну посаду без зв’язків…  

О.М. Хто за часів СРСР міг досягнути вершин управлінської драбини? 

Г.Д. Ну, не дуже високу посаду міг добитися сам, завдяки своєму таланту, а десь вище, то 

це вже треба було мати «волохату лапу», інакше не проб’єшся, і обов’язково  бути членом 

партії.  

О.М. Як ми зрозуміли, Ви були  членом комуністичної партії. Які переваги Ви мали? 

Г.Д. Так, була. Але, крім більшої відповідальності, особливих переваг не мала. Навіть 

квартиру довелося чекати дуже довго, хоча й стояла на пільговій черзі. 
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О.М. Яким чином у цей період проходили вибори до органів влади і чи можна взагалі те, 

що відбувалося, назвати виборами? 

Г.Д. Це були вибори без вибору. Я три рази  була секретарем виборчих дільниць. 

Пригадую, на останніх виборах при Брежневі на дільниці в Раково ( це мікрорайон у 

Хмельницькому) було 5 тисяч виборців. І що цікаво - до обіду вибори пройшли, бо хто б де 

не був, але проголосувати мусили обов’язково. Були такі, що на звороті писали: «Голосую 

за ленинский ЦК, лично за Леонида Ильича Брежнева!»  От як люди кар’єру робили, ми ж 

повинні були таке відкласти, подивитися хто, доповісти  про так звану «політічєскую 

благонадьожность», що забезпечувало людині наступне кар’єрне зростання. А перші 

справжні вибори з наявністю кількох кандидатів у бюлетні відбулися в 1989 році з 

початком перебудови. А на виборах до Хмельницької міської ради  подавали і мою 

кандидату, але я не пройшла (показує виборче фото). 

О.М. Чи погодитесь  Ви з тим, що тоталітарна система, яка довгий час існувала в 

СРСР, з середини 80-х років почала себе вичерпувати? Які тенденції сприяли цьому 

процесу?  

Г.Д. Звичайно, головна причина в тому, що перебудова, яка розпочалася з приходом 

Горбачова, показала неготовність самого керівництва до змін. Наприклад, в УРСР на той 

час керував Щербицький, то він сам опирався реформам. Незадоволення людей владою 

посилилось через проблеми в економіці: хто ще був коло землі, мав щось своє, тому 

легше, а міським жителям було дуже важко.  

О.М. Що Ви скажете про дисидентство як явище в той час? 

Г.Д. Дисидентами називали тих, хто намагався протистояти несправедливості суспільства, 

в якому ми жили. Крім загальних питань про громадянські права актуальними ставали 

розмови про релігійну свободу чи національні утиски. Наприклад, русифікацію. Це було 

небезпечно, бо паралельно активізувалося й КДБ, яке переслідувало, запроторювало до 

в’язниць чи психлікарень. У нашому місті живе Матвіюк Кузьма Дем’янович, який був 

засуджений на 4 роки за розповсюдження проукраїнських книжок  і пропаганду 

української мови. Навіть після повернення його переслідували, не давали працювати, 

змушували постійно змінювати місце проживання. І тільки наприкінці 80-х він зміг 

відкрито повернутися до того, що було його переконанням – став одним з організаторів 

культурологічного товариства «Спадщина» і Товариства української мови імені Тараса 

Шевченка в Хмельницькому. 

О.М. Про демократичні цінності   дало  можливість заговорити, наприклад, створення 

Української Гельсінської спілки  в 1988 році. Що ви як вчитель історії розповідали про це 

свої учням? 
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Г.Д.  На щастя, це вже був час, коли можна було говорити більш відверто…Але ще не 

все!.. Адже ця організація у своїй програмі, яка називалася «Декларація принципів УГС», 

висловилася не тільки за відновлення української державності,  а й за повну незалежність 

України з власною державною мовою! Ці принципи згодом лягли в основу Декларації про 

державний суверенітет України.  

О.М. Після існування нелегального дисидентського руху з’являються перші легальні 

політичні сили. Які з них  були найбільш впливовими? 

Г.Д.  Найперше, звичайно, Рух. Той же Матвіюк був делегатом Установчого з’їзду Руху в 

Києві, а потім очолював міську організацію. Я була двома руками «за» них, навіть хотіла 

вступити, бо вже вийшла на той час з компартії.  Але потім якось передумала. А ще та 

сама УГС перетворилася на Українську Республіканську партію на чолі з Левком 

Лук’яненком. Потім партій стало так багато, що ми не встигали слідкувати за їх появою… 

А тепер ця  багатопартійність мене навіть дратує, бо кожен хоче зробити добре собі, а не 

людям.  

О.М.  Що змінилося у житті країни з приходом до влади  М. Горбачова та початком 

перебудови? 

Г.Д.  Ой, ми так всі вірили в ту перебудову, ми всі на місцях рядові комуністи вірили, 

хотіли щось змінити, навіть почали критикувати керівництво. На цьому фоні виникла 

Демократична платформа в компартії України. Але вийшло «много шума из ничего»… Бо 

верхи не «перестроювалися». Тому багато комуністів почали виходити з партії. Я теж 

була серед перших, хто так зробив: в нашйі школі  директор, воєнрук і я вийшли в 1990 

році, ще до офіційної заборони компартії. 

О.М.  Найголовнішим феноменом цього періоду стала «гласність». Це слово без перекладу 

навіть увійшло в іноземні мови. Що воно означало для Вас? 

Г.Д. Такі видання як «Огонек», «Літературна газета»,  «Аргументи і факти» першими 

почали друкувати публікації про те, що насправді відбувалося в нашій державі. Я 

намагалася читати якомога більше. Це вплинуло на переоцінку моїх переконань аж до 

повного розриву з комуністичною ідеологією. Було багато цінного  для мене як  історика - 

я стільки вже начитувалася  про минулі часи, бо дослідники отримали доступ до архівів. 

Мене цікавила інформація  про Голодомор, про репресії 1937 року, про ОУН-УПА. Або 

про того самого  Грушевського багато чого не знали… Тому що раніше офіційна точка 

зору дуже відрізнялася від того, що мені, наприклад, розповідала моя бабуся. Вона жила в 

Сатанові, то казала, що багато людей вивезли ні за що: співав українську пісню – 

бандерівець, вже в Сибір повезли сім’ю. Чи, наприклад, як влаштовували провокації  

кегебісти: переодягалися в оунівців і від їх імені вбивали, щоб викликати ненависть 
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людей. Дівчина в селі поговорила ввечері біля криниці з солдатом, а вранці її знайшли тут 

же втопленою. В нас виходило дві історії: одна  - для народу, а друга  - захована за сімома  

печатями під грифом «совершенно секретно», тільки для обраних. 

О.М.  Важливим завданням  на посту глави держави М.Горбачов  вважав боротьбу з 

масовим вживанням алкоголю. Чи мала позитивні наслідки його антиалкогольна 

кампанія? 

Г.Д.  Вважаю, що ні. Відсутність доступного алкоголю в магазині люди компенсували 

самогоноварінням, що було набагато гірше. А скільки виноградників у Криму було 

вирубано! Раніше, пам’ятаю, як приїзджала в Крим, дуже любила виноградний сік, який 

коштував 22 копійки. А потім його не стало… А ще в цей час стрімко виросла кількість 

наркоманів. А коли зрозуміли, що втрачаються величезні надходження до казни від 

продажу алкоголю, бо це, на жаль, завжди було актуальним, цю кампанію згорнули.   

О.М.  Яким було ставлення суспільства до церкви? Чи можна простежити певні зміни у 

свідомості людей? 

Г.Д.  Звичайно. Раніше, навіть якщо людина вірила в Бога, вона боялася відкрито йти до 

церкви. Тому що за це могли покарати. Якщо якесь велике свято, то влаштовували 

чергування комсомольців-комуністів поблизу церкви, а для учнів в школі організовували 

вечори з танцями-піснями. А з перебудовою  почали люди відкрито йти. Навіть партійне 

керівництво ходило: стоять, моляться - прийду здивуюсь, бо вже немає ніяких гонінь. 

Тепер проблема інша – церква йде в політику, а цього бути не повинно! 

О.М.  Були й дуже негативні явища в цей період, зокрема, Чорнобиль та Афганістан. 

Якою була перша інформація влади про Чорнобильську катастрофу та реакція 

населення? 

Г.Д. Сьогодні розуміємо, що  це справді страшна трагедія…Але спочатку ми  не знали 

масштабів і не розуміли наслідків. Я пригадую, як подавалася інформація: ну взірвалося, 

ну і що? Люди на першотравневу демонстрацію вийшли, святкували. А потім як почули, 

яка це біда насправді…. Все приховувалося від народу, першими на сполох забили в 

Європі, бо в них піднявся радіоактивний фон. Тоді вже й наша влада  мусила визнати. 

Тепер маємо купу проблем зі здоров’ям… 

О.М.  Кожна війна має своїм підґрунтям чиїсь політичні амбіції. Та війна   насправді була 

чужою. Чому ж довелося гинути радянським солдатам та офіцерам у Афганістані? 

Г.Д. Вони виконували інтернаціональний обов’язок… Я була на зустрічі, коли Микола 

Приступа, який балотувався в мери нашого міста, розказував, що там відбувалося – люди 

в залі плакали. Дурість, бо партія виконувала свої плани, «допомогала» братньому народу, 
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сподівалися, що проголосять соціалізм в усьому світі, а наші люди гинули ні за що. А 

потім тим, хто повернувся, ще й заявляли, що ми тебе туди не посилали! 

О.М.  Чи можете Ви провести певні паралелі між подіями Афганської війни та 

теперішніми на Донбасі? 

Г.Д.  Так, бо це велика несправедливість, коли гинуть молоді, сильні, кращі…Принаймні, 

зараз вони хоч свою землю захищають, а не чужу…Але хіба від цього легше нам, тим, хто 

втратив своїх рідних, близьких? Хіба повинен був загинути мій племінник, який взагалі не 

мав би там бути, бо вже мав відпустку, але почуття обов’язку привело його в Донецький 

аеропорт і він назавжди залишився кіборгом…(показує газетну статтю про Дмитра 

Іваха)  

О.М.  Сьогодні у цій війні багато молодих людей, причому часто вони роблять вибір 

добровільно, керуючись почуттям патріотизму і відданості ідеалам нової Української 

держави. Але так само багато нарікань з боку старшого покоління щодо сучасної молоді. 

Чому? 

Г.Д.  Так, як не дивно, але молодь дуже різна: одні померти готові за Україну, а інші 

чекають нагоди, щоб втекти за кордон у пошуках кращого життя. Але так було завжди, 

ніколи не було одної - єдиної позиції. І цей конфлікт поколінь – вічна тема, описана не 

одним класиком літератури… 

О.М.  Як Ви вважаєте: у чому причини появи неформальних молодіжних об’єднань за 

часів СРСР? 

Г.Д.  Тоді молодь була поставлена в дуже суворі рамки, які не давали шансів не тільки на 

власне майбутнє, але й на власну особистість…Ти – гвинтик в механізмі, такий, як усі 

інші…Але ж хто як не молодь буде протистояти системі? Згадати хоча б Революцію на 

граніті… Та й  зараз те саме – Євромайдан  розпочався зі студентської молоді… Ну а 

найпростіший спосіб тоді висловити протест – виділитися яскравим одягом, 

екстравагантними зачісками, особливими аксесуарами. Тому й були всілякі панки-рокери-

неформали. 

О.М.  Де Ви зустріли звістку про серпневий путч 1991 року? Які відчуття переповнювали 

Вас у цей момент? 

Г.Д.  Ой,  це в мене особливий момент…Бо саме 19 серпня  помер мій син, я була 

заклопотана 20, 21  - похорони і все таке. Якесь хвилювання було – а що ж далі? Спочатку 

ми обурювались цими  діями ДКНС, вважали їх злочинцями. Потім сумнівалися – а, може, 

вони праві, бо хотіли стримати розпад СРСР.  Але я як історик вже розуміла, що 

суспільство рухається  по спіралі, тому  все повинно було б так бути, на зміну старому 

щось має прийти нове. 
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 О.М.  Як Ви сприйняли інформацію про проголошення незалежності України? 

Г.Д.  Ну звичайно з радістю! В мене батько  такий був патріот - йшов і  всю вулицю 

агітірував,  щоб  голосували на референдумі;  а де які мітинги, то він перший виступав  за 

те, що накінець добились ми тої незалежності. А я казала, що це якась ласка господня,  що  

ми  якось без війни, спокійно  вийшли з Союзу. Але, вірите, сумніви закрадалися, вже тоді 

думала, що  нам ще прийдеться багато крові, напевно, пролити… Так воно і є… 

О.М.  Які найперші зміни Ви відчули після проголошення незалежності? 

Г.Д. Якась внутрішня свобода більша з’явилася. А те, що партію комуністичну 

заборонили, вважаю, правильно,  бо багато помилок в неї було.  

О.М.  Які сподівання Ви покладали на українських політиків в умовах незалежної 

держави? Чи справдилися Ваші очікування? 

Г.Д. Справа в тому, що здебільшого ті самі вчорашні комуністичні  лідери, 

«перефарбувавшись», залишилися на керівних посадах в державі, методи їх роботи 

залишалися старими, що й привело нас до глибокої економічної кризи… На  жаль, навіть 

ті, на кого ми сподівалися – В’ячеслав Чорновіл, Левко Лук’яненко, Ігор Юхновський та 

інші – не змогли зламати систему; більше того, система знищила декого з них, як, 

наприклад, вбивство Чорновола… 

О.М.  Чи хотіли б Ви повернутися в минуле, щоб виправити якусь життєву ситуацію? 

Г.Д.  Я навіть не знаю, що хотіла б виправити… Щоб Союз не розвалювався,  то це 

закономірний хід історії, тут нічого не зміниш… Хіба щоб так було спокійно, як ми тоді 

жили, коли  хоч якась була впевненість в завтрашньому дні,  я б дуже хотіла. В 

особистому житті нічого б не змінила, бо вважаю, що я жила правильно, як у класика - 

мені не соромно за прожитії роки: я пройшла свій життєвий шлях гідно… А якщо якісь 

помилки й були, бо не помиляється лише  той, хто нічого не робить, то вже нічого не 

змінити. Є такий вираз: «Історія не знає умовного часу…» 

О.М.  Щиро дякуємо за розповідь!  
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ОПИТУВАЛЬНИК 

1.Доброго дня, Галино Дмитрівно! Сьогодні ми хочемо поспілкуватися з Вами як 

людиною, яка добре пам’ятає період завершення радянської епохи та проголошення 

незалежної України, щоб мати більш повне уявлення про ті часи не з підручників, а зі слів 

безпосереднього очевидця подій. 

Для початку скажіть, будь ласка, кілька слів про те, звідки Ви родом. 

2. Який найяскравіший спогад Вашого дитинства? 

3.Чи впливало соціальне походження людини на можливість отримання вищої освіти? 

4.Ми знаємо, що довгий час Ви працювали вчителем історії в нашій школі. Що 

мотивувало Вас обрати свою професію? 

5. Чи погодитесь Ви з думкою, що вчитель завжди був носієм ідеології? 

6. Як пануюча за часів СРСР комуністична ідеологія впливала на систему освіти? 

7. Чи обов’язковою була участь учнів у позакласних виховних заходах? Які форми такої 

роботи існували? 

8. Сьогодні у вчителів багато скарг на зміст навчального матеріалу в підручниках. Якими 

були підручники тих часів? 

9. Якою мовою велося навчання, адже ми знаємо, що стрімко зменшувалася кількість 

українських шкіл. Більше того, у батьків була можливість вибору мови навчання на 

користь російської. 

10. Чи  достатнім було матеріально-технічне забезпечення шкіл?  

11. Чи достатньою була заробітна плата вчителя? Що Ви могли придбати на свою місячну 

зарплату? 

12.Поговоримо трохи про повсякденне життя. Яке свято було найулюбленіше? 

13. Які в цей період були можливості для урізноманітнення дозвілля? Як Ви проводили 

свій вільний час? 

14. Які газети чи журнали були популярними і що скажете про обов’язкову передплату 

певних видань? 

15. Чи можете назвати фільми, які дивилися по телевізору?  

16. Чи була проблема з придбанням товарів у магазинах? 

17. Якою була якість промислових та продовольчих товарів? 

18. Поділіться рецептом улюбленої страви за часів дефіциту. 

19. Чи доводилося Вам купувати щось «по блату»? 

20. Чи була у Вас мрія щось придбати, що на той момент Вам було недоступне? 

21. Чи існувала якась особлива система при розподілі економічних благ у державі (пільги, 

продуктові набори, пріоритетний розподіл тощо)? 

22. Сьогодні перед українцями відкрилися безвізові можливості щодо закордонних 

подорожей. А чи всі за часів СРСР мали можливість здійснити  закордонну поїздку? 

23. Чи довелося Вам особисто побувати за кордоном в цей час? 

24. Що Вас найбільше вразило? Що цікаве вдалося придбати в цих поїздках? 

25. Якими були можливості щодо внутрішніх екскурсій просторами СРСР? Де  Вам 

вдалося побувати? 

26.Чи можете Ви порівняти роль учителя в часи СРСР і тепер? Що змінилося? 

27. Чи цікавило Вас питання кар’єрного  зростання у Вашій діяльності? 

28. Хто за часів СРСР міг досягнути вершин управлінської драбини? 

29. Як ми зрозуміли, Ви  були членом комуністичної партії. Які переваги Ви мали? 
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30. Яким чином у цей період проходили вибори до органів влади і чи можна взагалі те, що 

відбувалося, назвати виборами? 

31. Чи погодитесь  Ви з тим, що тоталітарна система, яка довгий час існувала в СРСР, з 

середини 80-х років почала себе вичерпувати? Які тенденції сприяли цьому процесу? 

32. Що Ви скажете про дисидентство як явище в той час? 

33. Про демократичні цінності дало можливість заговорити, наприклад,  відродження 

Української Гельсінської спілки. Що Ви як вчитель історії розповідали про це своїм 

учням? 

34. Після існування нелегального дисидентського руху з’являються перші легальні 

політичні сили. Які з них  були найбільш впливовими? 

35. Що змінилося у житті країни з приходом до влади  М. Горбачова та початком 

перебудови? 

36. Найголовнішим феноменом цього періоду стала «гласність». Це слово без перекладу 

навіть увійшло в іноземні мови. Що воно означало для Вас? 

37. Важливим завданням  на посту глави держави М.Горбачов  вважав боротьбу з масовим 

вживанням алкоголю. Чи мала позитивні наслідки його антиалкогольна кампанія? 

38. Яким було ставлення суспільства до церкви? Чи можна простежити певні зміни у 

свідомості людей? 

39. Були й дуже негативні явища в цей період, зокрема, Чорнобиль та Афганістан. Якою 

була перша інформація влади про Чорнобильську катастрофу та реакція населення? 

40. Кожна війна має своїм підґрунтям чиїсь політичні амбіції. Та війна  насправді була 

чужою. Чому ж довелося гинути радянським солдатам та офіцерам у Афганістані? 

41. Чи можете Ви провести певні паралелі між подіями Афганської війни та теперішніми 

на Донбасі? 

42. Сьогодні у цій війні багато молодих людей причому, часто вони роблять вибір 

добровільно, керуючись почуттям патріотизму і відданості ідеалам нової Української 

держави. Але так само багато нарікань з боку старшого покоління щодо сучасної молоді. 

Чому? 

43. Як Ви вважаєте: у чому причини появи неформальних молодіжних об’єднань за часів 

СРСР? 

44. Де Ви зустріли звістку про серпневий путч 1991 року? Які відчуття переповнювали 

Вас у цей момент? 

45. Як Ви сприйняли інформацію про проголошення незалежності України? 

46. Які найперші зміни Ви відчули після проголошення незалежності? 

47. Які сподівання Ви покладали на українських політиків в умовах незалежної держави? 

Чи справдилися Ваші очікування? 

48.Чи хотіли б Ви повернутися в минуле, щоб виправити якусь життєву ситуацію? 

Щиро дякуємо за розповідь!  

 

  

 

 

 

 

 



21 
 

ДОДАТКИ 

 

Зустріч  учасників проекту з Галиною Дмитрівною Івах 

 

 

                                              

 

 

                                                                                                        

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Розповідь, підтверджена документальними джерелами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Комсомольський квиток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водійське посвідчення 

 

 

 



24 
 

Партійний квиток

 

Партійний квиток як джерело інформації про зарплату 

 



25 
 

Довідка про квартирний облік

 

Етикетка з ювелірного виробу 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Екскурсія в Москву: вчителі та учні школи №18  
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Івах Дмитро Анатолійович, м. Хмельницький 

 
Дата та місце загибелі: 18 січня 2015 р., м. Донецьк.  

Звання: Старший лейтенант. 

Посада: В.о. командира роти. 

Підрозділ: 95-а окрема аеромобільна бригада. 

Обставини загибелі: 18 січня 2015 р. під час бойових дій з утримання коридору до 

аеропорту Донецька бійці потрапили під обстріл з РСЗВ «Град». Дмитру осколок влучив у 

голову, він загинув на місці.  

Місце поховання: м. Хмельницький, алея слави на кладовищі у мікрорайоні Раково. 

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-

української війни, відзначений — нагороджений 

 15 травня 2015 року — орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно)  

 нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно) 

 почесною відзнакою Хмельницької міської громади «Мужність і відвага» жителів 

міста Хмельницького (16 березня 2016, посмертно) 

 Почесний громадянин міста Хмельницького (посмертно) 

 рішенням Хмельницької міської ради від 27 травня 2015 року присвоєно 

спеціалізованій загальноосвітній школі № 27 назву «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27 імені Дмитра Іваха» 
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