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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. Національно-мовна ідентичність українців 

Донеччини впродовж ХХ – початку ХХІ ст. зазнала досить складної 

трансформації (значної русифікації та нівелювання української національно-

мовної ідентичності). Вивчення цього аспекту є досить важливим завданням 

сучасної історичної науки, оскільки дає змогу детально відстежити причини й 

витоки багатьох сучасних проблем не тільки на науково-теоретичному рівні, але 

й на загальнодержавному та політико-правовому. 

Сучасні проблеми української мови є результатом постколоніального 

статусу України. Доводиться констатувати досить чітку закономірність – там, де 

було найменше українських шкіл і найбільше несприйняття української мови, 

саме там виникли найбільші осередки сепаратизму навесні 2014 р. Це 

стосується не лише Донеччини, Луганщини та Криму. Нині це загрожує й 

Одещині, Закарпаттю та деяким іншим частинам України. І саме така тенденція 

зайвий раз засвідчує істину – без мови немає нації. Національно-мовна 

ідентичність залишається запорукою збереження нації й української держави.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до тем науково-дослідної роботи Запорізького 

національного університету «Актуальні проблеми історії південноукраїнського 

регіону ХІХ – першої третини ХХ ст.» (№ держреєстрації 0114U002655) та 

«Суспільно-церковні трансформації в Україні у ХІХ – ХХІ ст.» 

(№ держреєстрації 0114U002661). 

Об’єктом дослідження є національно-культурна самобутність українців 

Донеччини у 1923 – 2014 рр. 

Предметом дослідження є еволюція національно-мовної ідентичності 

українців Донеччини (квітень 1923 р. – квітень 2014 р.). 

Мета дисертаційної роботи полягає у виявленні основних тенденцій та 

особливостей розвитку національно-мовної ідентичності українців Донеччини 

впродовж періоду від квітня 1923 р. до квітня 2014 р. Для реалізації поставленої 

мети сформульовано такі дослідницькі завдання:  

- проаналізувати стан розробленості теми в історіографії та 

схарактеризувати теоретико-методологічні засади дослідження; 

- дослідити процес становлення національно-культурної ідентичності 

українців Донеччини;   

- проаналізувати трансформацію національної свідомості та мовної 

ідентичності українців Донеччини від квітня 1923 р. до середини 1950-х рр.; 

- розкрити особливості процесу формування «радянської людини» на 

Донеччині від середини 1950-х – до середини 1980-х рр.; 

- висвітлити особливості національно-мовної самоідентифікації українців 

Донеччини від другої половини 1980-х рр. – до квітня 2014 р., зокрема 

дослідити процеси штучного протиставлення українців Сходу й Заходу України 

на прикладі Донеччини та особливості насадження ідей «Русского мира» в 

Україні як засіб деформації культурно-національної ідентичності українців 

Донеччини.  
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Хронологічні межі роботи охоплюють період з квітня 1923 р. до квітня 

2014 р. Нижня хронологічна межа збігається з часом початку процесу 

українізації, котра була проголошена в квітні 1923 р. Верхня хронологічна межа 

визначена початком гібридної російської окупації Донеччини навесні 2014 р. та 

взяттям Донецька під свій контроль терористичним угрупованням «ДНР» у 

квітні 2014 р. 

Територіальні межі роботи окреслені територією сучасної Донецької 

області (включно з її окупованою частиною). Після утворення Донецької 

губернії 1920 р. до її складу, серед інших, увійшли Бахмутський, 

Маріупольський і Слов’яногірський повіти та частина Донецького й Донського 

округів області Війська Донського. 1924 р. східну та південно-східну частину 

губернії (головні міста відповідно Шахти та Таганріг) було відчужено до складу 

РРФСР. 1925 р. Донецька губернія ліквідовується, а на її території було 

утворено п’ять округів, зокрема: Артемівський, Маріупольський і Сталінський. 

З 1930 р. до 1932 р. територія Донбасу поділялася на 12 міських рад і 23 райони, 

що безпосередньо підкорялися центрові. 1932 р. було утворено Донецьку 

область, яка 1938 р. перейменовується на Сталінську область. А в листопаді 

1961 р. Сталінська область стала знову Донецькою. 

Наукова новизна здобутих результатів полягає в тому, що з позицій 

сучасної методології, маловідомих чи невідомих фактичних даних, еволюція 

національно-мовної ідентичності українців Донеччини від квітня 1923 р. до 

квітня 2014 р. вперше стала об’єктом спеціального та комплексного 

дослідження. 

Вперше в дисертаційній роботі:  

- проаналізовано та введено до наукового обігу архівні документи, котрі 

дозволили висвітлити еволюцію національно-мовної ідентичності українців 

Донеччини впродовж періоду від квітня 1923 р. до квітня 2014 р.; 

- досліджено процес становлення національно-культурної ідентичності 

українців Донеччини від кінця ХІХ ст. до початку 1920-х рр.; 

- відстежено вплив процесу українізації 1920-х – початку 1930-х рр. на 

мовно-національну ідентичність українців Донеччини; 

- проаналізовано, як насадження ідей «Русского мира» в Україні вплинуло 

на культурно-національну ідентичність українців Донеччини (початок 

2000-х рр. – квітень 2014 р.); 

- доведено, що ці ідеї були засобом деформації самоідентифікації для 

мешканців Донецької області. 

Знайшли подальшого розвитку: 

- розгляд проблем національного розвитку та мовної ідентичності 

українців Донеччини (початок 1940-х рр. – 1953 р.) та етапу інтенсивної 

русифікації українців Донеччини від середини 1950-х – до середини 1980-х рр.;  

- дослідження процесу відродження самоідентифікації українців 

Донеччини в умовах Перебудови та перших років незалежної України;  

- аналіз штучного протиставлення українців Сходу й Заходу України на 

прикладі Донеччини (1990 рр. – квітень 2014 р.). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1924
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним і завершеним науковим дослідженням. Усі наукові результати та 

положення, що виносяться на захист і становлять наукову новизну роботи, 

одержані здобувачем особисто.  

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в тому, 

що викладені в ньому положення й висновки, зроблені на підставі обробки 

великого обсягу фактичного матеріалу й архівних документів, дають змогу 

узагальнити досвід еволюції національно-мовної ідентичності українців 

Донеччини у процесі подальшої науково-викладацької діяльності. Факти й 

висновки дисертації можуть бути використані під час розроблення спеціальних 

й узагальнюючих праць, підготовці навчальних курсів, лекцій і спецкурсів з 

історії Донеччини.  

Наукова апробація. Основні положення дослідження обговорювалися на 

спільному засіданні кафедри історії України та кафедри новітньої історії 

України Запорізького національного університету. Також основні положення 

дисертації було апробовано під час доповідей на міжнародних, всеукраїнських 

та регіональних наукових форумах та конференціях. З них – міжнародні – «Роль 

освiти у формуванні життєвих цiнностей молоді: міжнародна науково-

практична конференція» (Мелітополь, 2 грудня 2016 р.), «Mokslas ir praktika: 

aktualijos ir perspektyvos. Taptautinė mokslinė – praktinė konferencija» (2017 m. 

gegužės 11–12 d., Kaunas); «Межэтнические взаимодействия в этноконтактной 

зоне» (Восьмые чтения памяти И. А. Анцупова). (г. Тараклия,  Молдова, 

30 октября – 1 ноября 2019 г.); всеукраїнська – «Український визвольний рух 

першої половини ХХ ст.: регіональні контексти» (Конференція до 90-річчя 

створення Організації українських націоналістів  та 110-річниці від дня 

народження Степана Бандери) (м. Дрогобич, 8 листопада 2019 р.); регіональна – 

«Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний 

вимір» (Мелітополь, 3–4 червня 2016 р.).  

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 11 

статей, з них 6 статей у наукових фахових виданнях України (у т.ч. 3 – у 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття – у 

виданні держави, що входить до ЄС. 

Структура дисертації підпорядкована меті та завданням дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які поділено на 11 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури (331 позиція), 12 

додатків. Обсяг основної частини дисертації становить 166 сторінок тексту, 

загальний обсяг дисертаційного дослідження – 228 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету 

і завдання, хронологічні й територіальні рамки дослідження, наукову новизну, 

практичне значення дисертації, рівень апробації її результатів. 

У першому розділі «Стан наукової розробки теми, джерельна база та 

методологія дослідження проблеми», що складається з трьох підрозділів, 
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здійснено аналіз історіографії та використаних джерел, схарактеризовано 

методологічну основу роботи. 

Підрозділ 1.1. «Історіографія проблеми» характеризує стан наукового 

вивчення питання еволюції національно-мовної ідентичності українців 

Донеччини впродовж квітня 1923 р. – квітня 2014 р. 

У зв’язку з особливостями предмету дослідження весь історіографічний 

масив наукової літератури за темою, що розглядається, можна умовно поділити 

на три основні блоки. До першої групи варто віднести загальні праці 

універсального характеру, де розкриваються теоретико-методологічні засади 

дослідження. До другої групи необхідно віднести роботи, в котрих 

висвітлюється трансформація мовної ідентичності та національної свідомості 

українців Донеччини у період від 1923 р. – до середини 1980-х рр. До третьої – 

праці, в яких аналізується національно-мовне становище українців Донеччини з 

кінця 1980-х рр. – до початку 2014 р. 

Безпосередньому підбору й застосуванню методів у цьому 

дисертаційному дослідженні посприяли праці: І. Ковальченка «Методи 

історичного дослідження»
1
, В. Іваненка та І. Іщенка «Україна непівська: аналіз 

соціальних аномалій південного регіону»
2
.   

У роботі «Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір» 

Я. Верменич розглядає феномен Донеччини як край стикового пограниччя, де 

дихотомія «свій/чужий» була відчутно виражена в суспільній свідомості
3
. В 

аналогічній парадигмі «свій-чужий» Я. Грицак дослідив специфіку української 

територіальної ідентичності та зауважив, що українцям вдалося зберегти свою 

етнічну ідентичність не стільки завдяки, скільки всупереч усім модерним 

процесам на їхніх землях
4
.  

У цьому ж контексті неабияке значення має форум-дискурс «Реґіональні 

ідентичності в сучасній Україні та методи їх вивчення», на котрому О. Міхеєва 

висловила своє бачення щодо проблеми «двох Україн», а Ю. Сорока окреслила 

практику досліджень регіональних відмінностей
5
.  

Важливою теоретико-методологічною настановою дослідження 

специфіки національно-мовної ідентичності українців Донеччини є 

характеристика значення мови, що міститься в праці О. Потебні «Думка і 

                                                           
1
 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. [2-е изд., доп.]. Москва : Наука, 
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мова»
6
. На думку І. Данилюка, мова лежить в основі конструювання 

національної ідентичності й завдяки їй відбувається формування та розвиток 

національної свідомості як окремо взятої особистості, так і нації загалом
7
. 

В. Кожевніков у роботі «Важкий шлях до рідної мови» висвітлив 

століттями здійснювану політику русифікації та складний шлях повернення 

українців до рідної мови
8
. Я. Радевич-Винницький проаналізував проблему 

деформації національної свідомості внаслідок відмови від рідної мови
9
.  

Н. Темірова проаналізувала процес становлення «радянськості» 

Донеччини з огляду на формування монументально-меморіального простору 

Донецька
10

. 

У процесі з’ясування понятійно-термінологічного апарату цього 

наукового дослідження досить важливу роль відіграла робота О. Казакевич 

«Роль мови у формуванні національної ідентичності», котра сприяла 

обґрунтуванню поняття «національно-мовна ідентичність»
11

. 

Досить ґрунтовним є аналіз національної ідентичності та 

самоідентифікації українців, здійснений Г. Касьяновим у монографії «Теорії 

нації та націоналізму»
12

. У роботі «Украина-1990: «бои за историю» дослідник 

зазначив, що саме історичні факти, зазвичай, виступають вагомими 

аргументами у процесі відновлення в суспільній свідомості образу української 

нації зі своєю власною мовою, культурою, історією
13

. 

Значення національної ідентичності в сучасному світі та зміст поняття 

«нація» чи не найповніше визначено Е. Смітом у праці «Національна 

ідентичність», де, серед іншого, наголошено на світовій поширеності 

національної ідентичності та її специфічній всепроникності
14
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В. Іванишин та Я. Радевич-Винницький у своєму дослідженні «Мова і 

нація» пiдкреслюють, що фундаментальнi, доленоснi проблеми свободи, 

незалежностi, суверенiтету, прав людини не можуть бути вирiшенi без 

розв’язання мовних питань, адже саме з боротьби за мову, здебiльшого, 

починається боротьба народiв за свої права
15

. В. Шандра в роботі «Мова як 

засіб формування національної ідентичності» зазначає, що вже в ХІХ ст. на 

українських землях, що входили до складу Російської імперії, народна мова 

виступала як основний елемент української ідентичності
16

. 

Ф. Турченко та Г. Турченко у праці «Проект «Новоросія» і новітня 

російсько-українська війна» наголошують на системній русифікації українців, 

що здійснювалася царизмом в Російській імперії ще від ХVIII ст., завдяки 

звуженню сфери української мови та культури
17

.  

Особливостям періоду українізації 1920-х рр., зокрема на Донеччині, 

присвячені праці О. Добровольського
18

, І. Дзюби
19

  М. Дорошка та С. Ляха
20

.  

Л. Масенко зазначила, що 1933 р., згідно з наказом Сталіна, 

«українізація» була припинена. Їй на зміну була поновлена мовно-культурна 

асиміляція, котра забезпечувалася усіма засобами тоталітарного режиму
21

. 

Г. Куромія на основі чималого джерельного матеріалу доводить, що 

відразу після свого приходу до влади більшовики розпочали системну політику 

денаціоналізації України: кілька жахливих голодоморів, постійні репресії проти 

носіїв української мови – селянства й свідомої інтелігенції, масові переселення 

українців до Сибіру, в Казахстан, північні та східні райони Росії, а росіян – 

навпаки до України
22

. 

Проблема мовної ідентичності та національного розвою українців 

Донеччини 1940-х рр., певною мірою, знайшла своє висвітлення в низці робіт, 
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зокрема: Ю. Ніколайця
23

,  В. Сергійчука
24

, І. Тарнавського
25

, 

О. Добровольського
26

, П. Лавріва
27

, Ю. Щура тощо
28

. 

Проблематиці інтенсивної русифікації українців Донеччини від середини 

1950-х – до середини 1980-х рр. приділила увагу низка дослідників. Це зокрема: 

О. Добровольський
29

, В. Іванишин і Я. Радевич-Винницький
30

, О. Шановська
31

.  

Ціла низка робіт присвячена питанню відродження національно-мовного 

самоусвідомлення українців Донеччини від середини 1980-х та впродовж  

1990-х рр. Зокрема, це праці В. Смолія, С. Кульчицького та Л. Якубової
32

, 

Ф. Турченка
33

, Т. Болбат
34

. 

Щодо національно-культурної самоідентифікації жителів Донеччини, то в 

першій половині 1990-х рр., як наголошує В. Білецький, населення цього краю, 

здебільшого, оцінювалося, як українсько-російські або російсько-українські 

біетнори. 

Цей дослідник у роботі «Громадсько-політичні рухи на Донеччині: 

зародження, розвиток, трансформація» зазначив основні організації, котрі 

відстоювали в цей період ідею Української демократичної держави
35

.  

Г. Турченко у своїй роботі «Історична наука і сучасна гібридна війна Росії 

проти України» зауважила, що після розпаду СРСР РФ вимушено визнала 

незалежність України. Проте для керівництва РФ це була скоріше недолуга 
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прикрість чи історична аномалія, котра вимагає виправлення
36

. Тому такі 

ідеологеми, як-от: «Русский мир» і «Новороссия», тривалий час насаджували 

населенню Східної України з використанням різних засобів інформаційного 

впливу
37

. М. Тищенко у роботі «Відроджувати чи відрубувати Донбас від 

України хочуть учасники конгресу «За відродження Донбасу»?» зазначив, що 

вже від початку 1992 р. місцева влада на Донеччині прагнула до федералізації 

України, зокрема – відокремлення Донбасу у федеральну землю
38

. 

Штучне протиставлення українців Сходу й Заходу України від 1990-х рр. 

до початку 2014 р. на прикладі Донеччини залишається досить нагальною й 

дискусійною проблемою. У цьому контексті на особливу увагу заслуговує праця 

Г. Турченко «Імперський проект «Новоросія»: історія і сьогодення»
39

.  

І. Дзюба звернув увагу на міфологізацію поняття «донецьких», включно з 

міфом про Донбас як «годувальника» України
40

. 

Ю. Каганов у праці «Конструювання «радянської людини» (1953–1991): 

українська версія» зауважив, що російські ідеологи та представники політикуму 

всіляко намагаються доводити, що росіяни й українці є одним народом, 

возз’єднання їх в одній державі має завершитися формуванням потужного 

етносу й становленням «Русского мира» з однією церквою, мовою та 

культурою
41

. Що було цілком у дусі тоталітаризму – формувати «нову радянську 

людину», яка була одночасно й жертвою, й продуктом комуністичного режиму, з 

тотальним перетворенням населення на політично індоктриновану масу
42

. 

Перспективи подальшого розвитку мовної ідентичності українців 

Донеччини певною мірою висвітлюються в працях низки сучасних учених: 

В. Сергійчука
43

, В. Коваленка
44

.    

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» проаналізовано комплекс 

опублікованих та неопублікованих джерел. 

                                                           
36

 Турченко Г. Історична наука і сучасна гібридна війна Росії проти України. Наукові праці 
історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. 46. 2014. С. 295–301. 
37

 Турченко Г., Турченко Ф. Проект «Новоросія»: 1764–2014. Ювілей на крові. Запоріжжя : 
ЗНУ, 2015. 116 с. 
38

 Тищенко М. Відроджувати чи відрубувати Донбас від України хочуть учасники конгресу 
«За відродження Донбасу»?. Східний часопис. 1992. № 2. С. 3. 
39

 Турченко Г. Імперський проект «Новоросія»: історія і сьогодення. Схід і Південь України: 
час, простір, соціум : у 2 т. Колективна монографія / Відп. ред. В. А. Смолій; керівник авт. 
колективу Я. В. Верменич. Т. 1. Київ : Інститут історії України НАНУ, 2014. С. 206–232. 
40

 Дзюба І. М. Донецька рана України: Історико-культурологічні есеї. Київ : Інститут історії 
України НАН України, 2015. 78 с. 
41

 Каганов Ю. О. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія / 
Наук. ред. Ф. Г. Турченко. Запоріжжя : Інтер-М, 2019. 432 с. 
42

 Каганов Ю. О. Теоретичні підходи і концептуалізація феномену «радянської людини». 
Zaporizhzhia Historical Review. № 53. 2019. Vol. 1. С. 177–186.   
43

 Сергійчук В., Піскун В., Воропаєва Т., Ціпко А., Щербатюк О. Трансформація 
національної ідентичності: історіософські, культурологічні та соціально-психологічні 
аспекти. Фундаментальні орієнтири науки. Київ : 2005. С. 24–53. 
44

 Коваленко В. Сучасна українська національна ідея як невід’ємний чинник побудови 
громадянського суспільства. Віче. 2011. № 23. С. 23–27 
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Відповідно до класифікації, що утвердилася в історичній науці, 

використані в дисертації джерела розподіляються на такі умовні групи: 

1. Законодавчі акти; 2. Діловодні документи; 3. Документи судочинства; 

4. Матеріали політичних партій і громадських організацій; 5. Статистичні 

видання; 6. Джерела приватного характеру; 7. Періодичні видання. 

З неопублікованих джерел у дисертації використані архівні фонди, 

зокрема, справи фондів Центрального державного архіву вищих органів влади 

та управління України, Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України, Центрального державного архіву-музею літератури і 

мистецтв України, Галузевого державного архіву Служби безпеки України, 

Державного архіву Донецької області. Загалом у роботі використано матеріали 

5 архівів, 14 фондів, 37 справ. Матеріали цих архівів охоплюють весь 

хронологічний період, досліджений в дисертації, й низку її важливих аспектів. 

Головний масив дослідження становлять опубліковані джерела різних 

типів. Насамперед варто зазначити законодавчі акти, й зокрема – Конституцію 

України
45

, адже в Конституції чітко визначений державний статус української 

мови. Проте проблема полягала в непослідовному виконанні чи навіть – 

невиконанні конституційних норм у цій сфері, зокрема – 10-ї статті Конституції 

України. Одним із наслідків цього стало ухвалення в липні 2012 р. Закону «Про 

засади мовної політики»
46

. Наступними законодавчими актами в цій сфері 

справедливість була відновлена. 

У процесі дисертаційного дослідження неабияка увага була приділена 

документам судочинства, насамперед щодо справи В. Стуса, що вміщені у 

виданні «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ 

УРСР» / Уклад. В. Кіпіані»
47

. 

Матеріали політичних партій представлені переважно документами ЦК 

КП(б)У й ЦК РКП(б), котрі висвітлюють процеси українізації на Донеччині та 

функціонування тут українських навчально-освітніх закладів
48

. Окремо слід 

вказати на документи діяльності ОУН на Донеччині
49

. Серед документів 

                                                           
45

 Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 24.02.2021). 
46

 Закон України «Про засади мовної державної політики» від 3 липня 2012 року № 5029-VI 
зі змінами. Відомості Верховної Ради (ВВР) 2013. № 23. ст. 218. 
47

 «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР» / Уклад. 
В. Кіпіані. Xарків : Віват, 2019. 688 с. 
48

 Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: [довідник: у 
2 ч.; упоряд.: І. О. Кресіна, В. Ф. Панібудьласка]. Київ : Вища шк., 1997. Ч. 2. 704 с.; 
Культурне будівництво в Українській РСР. 1928 – червень 1941: 3б. док. і матеріалів / Голов. 
арх. упр. при Раді Міністрів УРСР; АН УРСР. Ін-т історії та ін.; Редкол.: Ю. Ю. Кондуфор 
(відп. ред.) та ін. Київ : Наук. думка, 1986. 414 с.; Четвертое совещание ЦК РКП(б) с 
ответственными работниками национальных республик и областей. 9–12 июня 1923 р. 
Сталин И. В. Сочинения. Т. 5: 1921–1923. Москва : Политиздат, 1952. С. 291–341; XXII съезд 
Коммунистической партии Советского Союза 17-31 октября 1961 года. Стенографический 
отчет. Москва : Государственное издательство политической литературы. 1962. 592 с. URL: 
http://istmat.info/files/uploads/52747/22_sezd._chast_3._1962_g.pdf 
49

 ОУН на Донеччині: збірник документів та матеріалів / Упоряд. О. Б. Добровольський. 
Донецьк : Східноукраїнський дослідницький центр Спадщина, 2013. Т. 1. 358 с. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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громадських організацій у роботі використано: Статут Донецької крайової 

організації Народного руху України
50

 та Статут Товариства української мови 

імені Тараса Шевченка
51

. 

Щодо статистичних джерел, то в процесі дисертаційного дослідження 

було залучено дані першого в Російській імперії загального перепису 

населення, проведеного в 1897 р.
52

, матеріали Всесоюзного перепису 1926 р.
53

 

та дані Всеукраїнського перепису населення 2001 р.
54

. 

Досить велику роль у дослідженні відіграли джерела приватного 

характеру. Це, зокрема, спогади та свідчення: П. Григоренка
55

, Д. Ляха
56

, 

В. Мазанова
57

, М. Молодика
58

, В. Овсієнка
59

, В. Рубеля
60

, Є. Стахіва
61

, 

О. Тихого
62

, Є. Чикаленка
63

 тощо. 

                                                           
50

 Статут ДКО НРУ. За Статутом Донецька крайова організація Народного руху України. Три 
дні вересня вісімдесят дев’ятого: матеріали Установчого з’їзду Народного руху України за 
перебудову / упоряд. Є. Жеребецький; [вид. 2-ге]. Київ : Вид-во «Укр. енциклопедія» імені 
М. П. Бажана, 2009. С. 480–488. 
51

 Статут Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Літературна Україна. 1989. 2 
березня. 
52

 Перепис 1897 року: Катеринославська губернія. Архів оригіналу за 10 січень 2014. URL: 
https://web.archive.org/web/20140110160004/http://etno.uaweb.org/nsklad/1897-
katerynoslavska.html 
53

 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Москва 1927-1929.  
Вып. 3: Население СССР. 1927. 67 с.  
54

 Всеукраїнський перепис населення 2001 р. Основні підсумки. Державний комітет 
статистики України. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general 
55

 Григоренко П. Спогади. Детройт : Вид-во «Українські Вісті», 1984. 753 с.  
56

 Лях Д. З. Спогади про життя моє. Наукові праці історичного факультету Запорізького 
національного університету. 2004. Вип. 17. С. 184-220. 
57

 Мазанов В. (2008). Моє життя. Київ-Донецьк : «Арт СВ», 182 с. 
58

 Молодик Микола Васильович. Спомини. Мемуари та щоденники. Ч. 1 / Упоряд. А. Бойко, 
С. Плохій. Джерела з історії Південної України. Т. 5. Кн. 1. Запоріжжя : РА «Тандем-У», 
2005. С. 321–376. 
59

 Овсієнко Василь. Світло людей: Мемуари та публіцистика. У 2 кн. Кн. І / Упоряд. автор. 
Харків : Харківська правозахисна група. Київ : Смолоскип, 2005. С. 238–261. URL: 
http://archive.khpg.org/index.php?id=1121786042&w (дата звернення: 01.02.2021). 
60

 Рубель Василь. Історія… . Мемуари та щоденники. Ч. 1 / Упоряд. А. Бойко, С. Плохій. 
Джерела з історії Південної України. Т. 5. Кн. 1. Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2005. С. 101–
182; Рубель Василь. Частина другого зошита «Історії…»  Василя Рубеля, що не зберігся, у 
списку та з додатками Тихона Рубеля. Мемуари та щоденники. Ч. 1 / Упоряд. А. Бойко, 
С. Плохій. Джерела з історії Південної України. Т. 5. Кн. 1. Запоріжжя : РА «Тандем-У», 
2005. С. 378–396. 
61

 Стахів Є. Похідні групи ОУН на Східній Україні в 1941–1943 роках. Національно-
визвольна боротьба 20–50-х років ХХ ст. в Україні: збірник матеріалів Першої міжнародної 
наукової конференції. Львів, 25–26 червня 1991 р. Київ-Львів, 1993. С. 145–159. 
62

 Олекса Тихий: думки про рідний Донецький край / Упоряд. В. В. Овсієнко, М. В. Олійник, 
В. Ф.  Півень, Є. Б. Фіалко. Донецьк : ТОВ «Поліграфічний будинок «Донеччина», 2012. Т. 1. 
416 с.; Олекса  Тихий: Роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області. 
Вперед. Debout, les damnés de la terre. 17 листопада 2014. URL: 
https://vpered.wordpress.com/2014/11/17/tykhy-rozdumy 
63

 Чикаленко Є. Х. Зібрання творів: в 7 т. Київ : ТОВ компанія «РАДА», 2003. Т. 1: Спогади. 
Уривки з моїх споминів за 1917 р. 2003. 432 с. 
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Чималий обсяг джерельного матеріалу еволюції національно-мовної 

ідентичності українців Донеччини з квітня 1923 р. до квітня 2014 р. вміщений у 

періодичних виданнях. І це, насамперед, стосується таких газет, як-от: «Голос 

Донбасса», «Донецкое село», «Кочегарка», «Маріюпільська газета», 

«Український Донбас», «Східний часопис» тощо.  

Отже, використана в дисертаційній роботі джерельна база дала змогу 

проаналізувати й розкрити еволюцію національно-мовної ідентичності 

українців Донеччини впродовж періоду від квітня 1923 р. до квітня 2014 р. 

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

визначені принципи та методи роботи. Дослідження базується на принципах 

об’єктивності, системності та історизму. 

Загалом, з огляду на поставлену мету й завдання, в основу методології 

цього дослідження покладена сукупність загальнотеоретичних принципів, 

сучасних підходів і методів наукового пізнання. 

Діалектичний метод дав змогу простежити характер й основні тенденції 

розвитку національно-мовної ідентичності українців Донеччини впродовж 

періоду від квітня 1923 р. до квітня 2014 р.  

Структурно-системний метод відіграв чималу роль у цій дисертаційній 

роботі в процесі аналізу стану наукової розробки теми. Методи сходження від 

конкретного до абстрактного й від абстрактного до конкретного знайшли своє 

застосування під час дослідження перспектив подальшого розвитку 

національно-мовної ідентичності українців Донеччини. 

Формально-логічний метод застосовано для формулювання дефініцій, що 

розкривають характер і зміст розвою національного самоусвідомлення й мовної 

ідентичності мешканців Донеччини на сучасному етапі та під час формування 

понятійно-термінологічного апарату роботи. 

Завдяки історико-порівняльному методу вдалося співставити тенденції 

трансформації національно-мовної ідентичності українців Донеччини в різних 

часових проміжках й відповідно до різноманітних історичних узагальнень і 

паралелей. Також він дав змогу виявляти сутність досліджуваних явищ за 

подібними й за відмінними властивостями, а також здійснювати порівняння в 

просторі та часі, тобто – по горизонталі й по вертикалі (через співставлення) 

різного роду явищ і фактів. 

Історико-генетичний метод, серед іншого, дав змогу показати причиново-

наслідкові зв’язки та закономірності процесу трансформації національно-

мовної ідентичності українців Донеччини впродовж ХХ – початку ХХІ ст. на 

основі безпосереднього аналізу об’єктивної реальності. Історико-типологічний 

метод сприяє виявленню загального в просторово-одиничному та виділенню 

стадійно-однорідних і безперервно-часових чинників. Його застосовано під час 

дослідження процесу українізації 1923 – початку 1930 рр. та його впливу на 

національно-мовну ідентичність українців Донеччини.  

Теоретико-методологічні принципи цієї дисертаційної роботи головно 

базуються на концепті Я. Верменич щодо конструювання ідентичностей за 

допомогою інтроспекції – як методу порівняльного психологічного 

дослідження. Водночас має місце оновлення термінологічного інструментарію 
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завдяки свіжому погляду на «культуру конфлікту», співвідношення проблем 

самовизначення, суверенітету, сепаратизму тощо
64

. 

Важливим складником нашого наукового дослідження є ґрунтовний 

понятійно-термінологічний апарат, котрий дає змогу краще сприйняти й 

зрозуміти зміст, сутність і характер цієї роботи. 

У другому розділі «Трансформація національної свідомості та мовної 

ідентичності українців Донеччини (1923 р. – середина 1980-х рр.)», що 

складається з чотирьох підрозділів, реконструйовано особливості еволюції 

національної свідомості та мовної ідентичності українців Донеччини, 

починаючи з 1923 р. до початку періоду Перебудови. 

У підрозділі 2.1. «Становлення національно-культурної ідентичності 

українців Донеччини» досліджені витоки національно-культурного усвідомлення 

власної ідентичності українцями Донеччини. Зафіксовано, що процес 

цілеспрямованої та системної русифікації українців у Російській імперії 

фактично зводив нанівець всю попередню національно-культурну еволюцію 

українців Донеччини. Особливо ця проблема загострилася наприкінці XIX ст., 

коли до імперської шовіністичної політики російського самодержавства 

додалися тенденції індустріалізації та урбанізації Донбасу. Показано, що 

Українська революція 1917–1921 рр. активізувала формування національної 

свідомості на Донеччині. Безперечно, масштаби цього процесу були меншими, 

аніж на інших теренах України. Проте, виклики й спротив йому були тут куди 

більшими.  

У підрозділі 2.2 «Вплив процесу українізації 1920-х – початку 1930-х рр. 

на національно-мовну ідентичність українців Донеччини» зафіксовано, що 

процес українізації 1920-х – початку 1930-х рр. в УСРР і, особливо, на 

Донеччині відбувався досить формально, під пильним контролем партійного 

керівництва. Показано, що все ж існувала досить мотивована частина 

суспільства, яка свого часу піддалася на декларативні гасла більшовиків щодо 

українізації й прагнула бодай частково в межах націонал-комуністичної 

ідеології розвивати національно-мовну ідентичність українців. 

Наголошено на тому, що більшовики, на рівні декларацій виступаючи за 

право націй на самовизначення, насправді ж не гребували жодними засобами 

задля досягнення своїх інтернаціональних завдань, що зрештою зводилися до 

нівеляції національно-мовної ідентичності. 

У підрозділі 2.3. «Проблеми національного розвитку та мовної 

ідентичності українців Донеччини (початок 1940-х рр. – 1953 р.)» зафіксовано, 

що на початку 1940-х рр. середовище борців за українську Донеччину було 

представлене насамперед вихідцями із Західної України чи колишніх 

уенерівців, укапістів, діячів «Просвіти» тощо. Встановлено, що в другій 

половині 1940-х рр. рух за відродження національної свідомості й мовної 

ідентичності цього краю продовжила місцева національно свідома молодь. 

З’ясовано, що на Донеччині традиції національно-визвольної боротьби були 
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помітно меншими, ніж в інших регіонах України. Проте й тут навіть упродовж 

1940-х – 1950-х рр. не припинялася боротьба національно свідомої молоді 

проти тоталітарного режиму та за власні права, що свідчило про прагнення 

українців краю зберегти свою національно-мовну ідентичність.  

У підрозділі 2.4. «Етап інтенсивної русифікації українців Донеччини від 

середини 1950-х – до середини 1980-х рр.» реконструйовано процес русифікації, 

коли радянський тоталітарний режим середини ХХ ст., серед іншого, був 

спрямований на денаціоналізацію республік СРСР й формування аморфної 

етнічної спільності під назвою «радянський народ», котра була б позбавлена 

національної ідентичності. Методи її втілення спирались на увесь репресивний 

інструментарій тоталітарного режиму, все більшою мірою наростали тенденції 

дискримінації української мови, що цілком можна кваліфікувати як лінґвоцид 

українців. 

І як наслідок – упродовж кількох десятиліть на теренах Радянського 

Союзу було винищено національно свідому інтелігенцію, загалом ліквідовано 

або ж мінімізовано викладання національними мовами в навчально-наукових і 

культурно-мистецьких закладах. Отже, відбувався тотальний процес 

манкуртизації практично всіх національностей, тобто – викорінювалися 

елементи національної ментальності, самосвідомості й духовності. Також 

піддавалися нівеляції національні традиції та звичаї. Водночас вирішальним 

чинником знищення чи збереження національно-релігійної ідентичності 

залишалася саме мова. 

У третьому розділі «Національно-мовна самоідентифікація українців 

Донеччини від кінця 1980-х рр. – до 2014 р.», що складається з чотирьох 

підрозділів, висвітлюються особливості трансформації національної свідомості та 

мовної ідентичності українців Донеччини від Перебудови до початку агресії РФ. 

У підрозділі 3.1. «Відродження самоідентифікації українців Донеччини в 

умовах Перебудови та перших років незалежної України» встановлено, що 

попри активний процес русифікації та денаціоналізації, що здійснювався від 

1930-х рр., українська ідентичність на Донеччині на початку 1990-х рр. 

переважала. Проте цілеспрямована русифікаторська політика, спрямована на 

нищення мовної ідентичності та національної свідомості українців, вела до 

змішання усіх народів Радянського Союзу на принципах так званого 

інтернаціоналізму в один, штучно формований, «гомо совєтікус». Нова 

українська влада практично не переймалася станом української мови та 

національної свідомості на Донеччині. Натомість розвитком національно-

мовної свідомості опікувалися тільки громадські організації, зокрема 

Товариство української мови ім. Т. Шевченка, Народний Рух України, «Курінь» 

тощо. Саме завдяки ним та іншим українським культурно-національним 

товариствам на Донеччині на межі 1980-х – 1990-х рр. була здійснена спроба 

українізації національної ідентичності населення краю. Зазначено цілу низку 

чинників, що стала на заваді цього процесу. Зокрема, переважно 

індивідуалістична спрямованість самовираження українців Донеччини 

запобігала широкому розвою їхньої мовної ідентифікації та національного 

самоусвідомлення. Також унаслідок масованої русифікації та насадження 
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шовіністичних стереотипів, українців цілеспрямовано перетворювали на 

другосортну етнічну масу. Зазначено, що ініціаторами цього переважно 

виступали колишні партійно-комсомольські функціонери, які впродовж 1990-х-

рр. досягли керівних постів  практично на усіх владних структурах. І саме вони 

стояли біля витоків сепаратизму задовго до весни 2014 р. Показано, що 

тривалий час на Донеччині штучно формувалася «донецька ідентичність», що 

протиставлялася всьому українському. Висвітлено, що впродовж періоду 

незалежності на Донеччині оформився конгломерат криміналітету з владою та 

підконтрольними їм правоохоронними органами. Користуючись усіма 

можливостями української незалежної держави, цей «конгломерат» був вороже 

налаштований до всього українського, що, серед іншого, й зумовило події 

2014 р. на Донбасі.  

У підрозділі 3.2. «Штучне протиставлення українців Сходу й Заходу 

України від 1990-х рр. – до початку 2014 р. на прикладі Донеччини» досліджено 

процес штучного протиставлення українців Сходу й Заходу України. Показано, 

як російські ідеологи та представники політикуму всіляко намагаються 

доводити, що росіяни й українці є одним народом, возз’єднання їх в одній 

державі має завершитися формуванням потужного етносу й становленням 

«Русского мира» з однією церквою, мовою та культурою. З’ясовано, що свого 

апогею ці тенденції, спрямовані на знищення незалежної України, зокрема й 

завдяки штучному протиставленню українців Сходу й Заходу, досягли на етапі 

нинішньої гібридної російсько-української війни. 

Зафіксовано, що для штучного розколу України РФ та «п’ята колона» не 

гребують жодними засобами. І чи не найактивніше задіяне інформаційне 

зомбування населення Сходу України. 

У підрозділі 3.3. «Насадження «Русского мира» в Україні як засіб 

деформації культурно-національної ідентичності українців Донеччини від 

початку 2000-х рр. – до початку 2014 р.» показаний процес поширення в 

Україні, й зокрема – на Донеччині, «Русского мира» як засобу деформації 

культурно-національної ідентичності українців, починаючи з початку 2000-

х рр., а особливо – на початку 2014 р., що стало можливим з огляду на цілу 

низку обставин. З’ясовано, що чи не найголовніша з них полягала в тому, що 

переважна більшість населення Донбасу, впродовж тривалого часу піддаючись 

системній русифікації та зомбуванню, переставала мислити самостійно.  

У підрозділі 3.4. «Перспективи подальшого розвитку мовної 

ідентичності українців Донеччини» зазначено, що оскільки Українська держава 

є поліетнічною й мультикультурною, то серед пріоритетних її завдань є 

об’єднання та згуртування навколо сучасної національної ідеї всієї української 

нації, включно з представниками інших етносів, які мешкають в Україні. 

Зафіксовано, що одним із консолідувальних чинників має стати державна 

українська мова. Показані обнадійливі перспективи розвитку мови, що 

з’явилися з ухваленням нового закону № 2704-VIII «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», який був ратифікований 

рішенням Верховної Ради України 25 квітня 2019 р., зважаючи на поступове 
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впровадження цього закону в усіх сферах, крім приватного спілкування та 

релігійних обрядів
65

.  

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У дисертації вперше проведено системне дослідження основних 

тенденцій та особливостей розвитку національно-мовної ідентичності українців 

Донеччини впродовж періоду від квітня 1923 р. до квітня 2014 р. 

Здійснений аналіз стану наукової розробки теми еволюції національно-

мовної ідентичності українців Донеччини з квітня 1923 р. до квітня 2014 рр. дав 

змогу зробити висновок про те, що попри певну кількість робіт щодо зазначеної 

тематики, відчутний брак комплексного наукового аналізу національно-мовної 

ідентичності українців Донеччини впродовж періоду з квітня 1923 р. до квітня 

2014 р. 

Формальний початок процесу українізації, розпочатого в СРСР у квітні 

1923 р. наклався на вже наявні на Донеччині тенденції Українського 

національного відродження кінця ХІХ – початку ХХ ст. Від весни 1917 р. на 

теренах краю, насамперед – Слов’янську, розпочало активну діяльність 

товариство «Просвіта», яке стало важливим чинником розвою національно-

мовної ідентичності та свідомості українців Донеччини. Процес українізації 

1920-х – початку 1930-х рр. в УСРР і, особливо на Донеччині, проходив досить 

формально, під пильним контролем партійного керівництва. Найповільніше 

відбувалася українізація в самій КП(б)У, яка за перших років радянської влади 

була переважно чужонаціональною. На місцях показані дещо кращі результати. 

Зокрема, в системі місцевих органів влади та силових структур Донеччини 

українізація сягала майже 50-60%, що деякою мірою сприяло розвитку 

національно-мовної ідентичності українців краю. Але вже з початку 1930-х рр. 

розпочався процес повальної русифікації українського населення Донеччини, 

котра, зрештою, призвела до формування багатомільйонної маси так званих 

«російськомовних українців» та охоплення Донеччини «Русским миром» (у 

сучасному розумінні цього поняття). Водночас русифікація не зупинила процес 

формування української нації. Радянський тоталітаризм, й особливо Голодомор 

1932 – 1933 рр., на чималій частині України, зокрема на Донеччині, призвів до 

деформації національної ідентичності більшості українців. Адже Голодомор 

спрямований не лише на фізичне знищення українців, а й на приниження 

національної гідності та нівеляцію їх історичної пам’яті, національної традиції, 

мовної культури тощо.  

Починаючи з червня 1941 р., помітно зростає роль українських 

націоналістів на Донеччині. Впродовж періоду окупації краю тут 

спостерігалося помітне пожвавлення національно-культурного й релігійно-

церковного життя, що не могло не вплинути на піднесення національно-мовної 

ідентичності українців Донеччини. Це дає підстави говорити про національно-

культурне відродження українців Донеччини в ці роки. 
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Упродовж існування тоталітарного режиму в УРСР спостерігався процес 

тотальної русифікації. Чи не найбільший удар був спрямований на національну 

ідентичність жителів урбанізованих, промислових регіонів України, зокрема – 

Донеччини. Саме в цьому промислово-індустріальному краї для українців 

проблема національної ідентичності була особливо гострою й зазвичай 

зводилася до такого вибору: або зросійщуватися (насамперед – у мовному 

відношенні, а іноді – й із зміною прізвища на кшталт російського), або ж бути 

завжди готовим потрапити під репресивні дії радянської влади. За таким умов 

деформації піддавалася не лише культурна ідентичність, але й національна 

свідомість, ментальність й етнопсихологія української нації. 

На Донеччині впродовж періоду другої половини 1980-х – початку 

1990-х рр. провідними ініціаторами процесу відродження українського 

державотворення були громадсько-політичні та культурно-освітні організації й 

товариства. Вони також відіграли важливу роль у руйнуванні основоположних 

засад командно-адміністративної системи в зазначених регіонах. Унаслідок 

утворення Донецького обласного Товариства української мови iмені 

Т. Шевченка з’явилася нова перспектива активного розвою національно-мовної 

ідентичності українців Донеччини. Населення краю, попри тривале винищення 

державотворчих традицій, змогло зробити вибір у напрямі на самостійницький 

політико-правовий і національно-культурницький розвиток. Наслідком 

зазначеного процесу стало здобуття Україною незалежності. Водночас особливо 

актуальною стала потреба проводити державну політику, спрямовану на 

відродження культури як титульного етносу, так і національних меншин. Період 

другої половини 1980-х – початку 1990-х рр. ознаменував поступовий відхід від 

денаціоналізованого самоусвідомлення українців краю. Проте позбутися 

нав’язуваних десятиріччями радянських стереотипів пересічним громадянам 

було нелегко. 

Тодішня влада прагнула лише в певний спосіб встановити колективну 

ідентичність, згуртувати соціум навколо якихось абстрактних цінностей чи 

вузькопартійних пріоритетів. Натомість розвитком української мови та 

національної свідомості, хоча й дещо спорадично й хаотично, переймалися 

лише громадські організації й товариства. Певним наслідком цього стали 

результати референдуму 1 грудня 1991 р., коли на Донеччині з 76,6% тих 

жителів краю, які взяли участь у голосуванні – 84% підтримали самостійність 

України. Хоча цей досить високий відсоток, порівнюючи з усеукраїнським, 

виявився одним із найменших у країні. 

Низький відсоток шкіл з українською мовою навчання в  Донецькій 

області, порівнюючи з усіма сусідніми областями, свідчить про цілеспрямоване 

пригнічення прав та дискримінацію українців Донеччини з боку саме місцевої 

влади. Адже за даними перепису 2001 р. у Донецькій області українцями 

визнавали себе 56,9%, а кількість шкіл з українською мовою навчання не 

перевищувала 22%, отже, не було можливості задовольнити потреби всіх 

охочих. Через таке українофобське ставлення місцевої влади й роботу «п’ятої 

колони» суттєво збільшилася кількість російськомовних українців на Донеччині 

й відповідно зазнала деформації їхня національно-мовна ідентичність. 
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Упродовж останніх десятиліть відбувалося штучне протиставлення 

населення Заходу й Сходу України, насамперед – з допомогою мови та за 

активної підтримки РФ. Штучне насадження «Русского мира» стало одним із 

дієвих засобів протиставлення українців Сходу й Заходу. А своєрідними 

епіцентрами цього процесу стали промислові міста Донеччини, з декласованим 

і люмпенізованим населенням.  

Отже, на Донеччині в другій половині ХХ та на початку ХХІ ст. мало 

місце тотальне домінування комуністичної ідеології, а відтак – поява та активне 

поширення ідеологем Партії регіонів, зокрема – й доктрини «Русского мира». 

Останнє зумовлювало масове українофобство та приниження всього 

українського. Водночас русифікація та українофобство не зупинили процес 

розвитку національно-мовної ідентичності на теренах Донеччини. І спротив 

російській окупації та формуванню «ДНР» з боку українців Донеччини вже з 

квітня 2014 р. –  цьому яскраве свідчення. 

Сучасна ситуація з українською ідентичністю на окупованій частині 

Донбасу стала лише продовженням системного насадження «Русского мира» в 

Україні та деформації національно-мовної ідентичності українців Донеччини. 

У наш час, особливо з огляду на події на Донбасі, українська мова стає 

визначальним чинником самовизначення особи. Розвій національно-мовної 

ідентичності українців Донеччини має стати однією з важливих ознак 

подолання в Україні посттоталітарного синдрому в суспільстві. 
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Проведено системне дослідження еволюції національно-мовної 
ідентичності українців Донеччини від квітня 1923 р. до квітня 2014 р., зокрема: 
проаналізовано трансформацію національної свідомості та мовної ідентичності 
українців Донеччини від квітня 1923 р. до середини 1950-х рр.; розкрито 
особливості процесу формування «радянської людини» на Донеччині від 
середини 1950-х – до середини 1980-х рр.; висвітлено особливості національно-
мовної самоідентифікації українців Донеччини від другої половини 1980-х рр. 
до квітня 2014 р. Досліджено процеси штучного протиставлення українців 
Сходу й Заходу України на прикладі Донеччини та особливості насадження 
ідей «Русского мира» в Україні як засіб деформації культурно-національної 
ідентичності українців Донеччини. 

Встановлено, що нищення мовної та культурно-національної ідентичності 
неминуче призводить не лише до нівеляції національної свідомості, але й до 
подальшої кризи громадсько-політичної позиції особи та населення певного 
регіону.  

Ключові слова: національно-мовна ідентичність, самоідентифікація, 
Донеччина, національна свідомість, русифікація, українці, українізація, 
«русский мир». 

 
АННОТАЦИЯ 

Сытник Ю. В. Эволюция национально-языковой идентичности 
украинцев Донецкой области (апрель 1923 г. – апрель 2014 г.) – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.01 «История Украины». – Запорожский национальный 
университет, Запорожье, 2021. 

Проведено системное исследование эволюции национально-языковой 
идентичности украинцев Донецкой области от апреля 1923 г. до апреля 2014 г., а 
именно: проанализирована трансформация национального сознания и языковой 
идентичности украинцев Донецкой области от апреля 1923 г. до середины 
1950-х гг.; раскрыты особенности процесса формирования «советского 
человека» в Донецкой области от середины 1950-х – до середины 1980-х гг.; 
отражены особенности национально-языковой самоидентификации украинцев 
Донецкой области от второй половины 1980-х гг. – до апреля в 2014 г. 
Исследованы процессы искусственного противопоставления украинцев Востока 
и Запада Украины на примере Донецкой области и особенности насаждения 
идей «Русского мира» в Украине как средство деформации культурно-
национальной идентичности украинцев Донецкой области.  

Установлено, что уничтожение языковой и культурно-национальной 
идентичности неминуемо приводит не только к нивелированию национального 
сознания, но и к дальнейшему кризису общественно-политической позиции 
личности и населения определенного региона. 

Ключевые слова: национально-языковая идентичность, 
самоидентификация, Донецкая область, национальное сознание, русификация, 
украинцы, украинизация, «русский мир». 

 



 
 

20 

SUMMARY   
Sytnyk Y. Evolution of nationally-language identity Ukrainians of the 

Donetsk area (April 1923 – April 2014). – Manuscript copyright. 
Thesis for the degree of Candidate of historical science on the specialisation 

07.00.01 «History of Ukraine». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 
2021. 

Nationally-language identity of Ukrainians in Donetsk region during the XX – 
early XXI century experienced a rather complex transformation (significant 
Russification and leveling of the Ukrainian national-linguistic identity). The study of 
this aspect is a rather important task of modern historical science, since it makes it 
possible to trace in detail the causes and origins of many modern problems not– only 
at the scientific and theoretical level, but also at the national, political and legal level. 

The chronological scope of the study covers the period from April 1923 to 
April 2014. 

The territorial framework of the work is outlined by the territory of the modern 
Donetsk area (including its occupied part). 

It is set that the destruction of linguistic and cultural-national identity 
inevitably leads not only to the leveling of national consciousness, but also to a 
further crisis of the socio-political position of the personality and the population of a 
particular region. 

During the existence of the totalitarian regime in the Ukrainian SSR, a process 
of total Russification was observed. Perhaps the hardest blow was directed at the 
national identity of the inhabitants of the urbanized, industrial regions of Ukraine, in 
particular – Donbass. During the 1920s – early 1930s the Ukrainian nation in general 
and the Ukrainians of the Donetsk region in particular felt the formation of the 
Bolshevik totalitarian regime. At the same time, the latter set himself the primary goal 
of destroying the national consciousness and identity of Ukrainians. 

It has been noticed that since June 1941 and during the period of the 
occupation of the region, there was a noticeable revival of the national-cultural and 
religious-church life, which could not but affect the rise of the national-linguistic 
identity of the Ukrainians of the Donetsk region. 

The activity of cultural and national societies of Donetsk during the second half 
of the 1980s – early 1990s, which was quite closely connected with the process of 
national revival in Ukraine, is characterized.  

It is noted that in the Donetsk region in the second half of the XX and at the 
beginning of the XXI century manifested the total domination of communist 
ideology, the emergence and active dissemination of the ideologemes of the Party of 
Regions, in particular – and the doctrine of the «Russian World». The latter led to 
massive Ukrainophobia and humiliation of everything Ukrainian. And the resistance 
of the Russian occupation by the Ukrainians of the Donetsk region since April 2014 
is a clear evidence of this. 

The development of the national and linguistic identity of the Ukrainians of the 
Donetsk region should become one of the important signs of overcoming the post-
totalitarian syndrome in society in Ukraine. 

Key words: nationally-language identity, self-definition, Donetsk area, 
national consciousness, Russification, Ukrainians, Ukrainization, «Russian world». 


