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РОЗВИТОК ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ НА ПОЛІССІ 

АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
 

Об’єктом дослідження в даній статті є етнокультурний регіон України Полісся, особливості традиційної 

культури та культурної ідентифікації корінного населення регіону. Розглянуто умови зародження та розвитку 

унікального культурного простору Українського Полісся. Ключовою проблемою статті є занепад автентичної 

поліської культури, пов’язаний із Чорнобильською радіаційною катастрофою та подальшим масовим переселенням 

корінного населення зі своїх споконвічних земель. Головне завдання статті показати, що стимулювання розвитку 

етнокультурного туризму на Поліссі є одним із шляхів збереження традиційного устрою та побуту поліщуків, а 

також створення додаткових джерел надходження коштів до місцевих бютжетів, що, зокрема, допоможе 

забезпечити соціальні потреби місцевого населення.  
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Полісся - це один з найменш досліджених 

туристами куточків України. Але незаймана 

природа і багаті місцеві традиції повинні 

однозначно заманити вас. Так, тут немає 

монументальних пам'ятників архітектури, 

великих курортних центрів, століттями ця 

земля залишалася глухою і важкодоступною, 

але люди зберегли протягом довгого часу свій 

усталений спосіб життя. Сьогодні це є тим 

фактором, який приваблює сюди завзятих 

мандрівників. 

Полісся – один з найунікальніших регіонів 

української і загальнослов’янської культури. 

Саме в цій смузі сформувалася 

прабатьківщина слов’ян, звідки вони 

розселилися пізніше на обширі від Чорного 

моря до Балтії. В епоху «літописних племен» 

на території Полісся мешкали племена 

древлян, межуючи у верхів’ях Тетерева та 

нижньої течії Ужа з полянами, а на півночі – 

понад Прип’яттю – з племенами дреговичів. Ці 

давні племенні межі проглядаються ще й нині 

в контурах сучасних діалектів української й 

білоруської мов. 

Серцем Українського Полісся умовно 

можна назвати територію на північ від дороги 

Київ - Варшава і аж до кордону з Білоруссю. 

Завдяки специфічним природним, географічним 

умовам (малодоступні ліси, болота, озера) на 

Правобережньому Поліссі збереглися характерні 

для минулих століть давні традиції та архаїчні 

пережитки в усьому комплексі матеріальної та 

духовної культури: в пісенному фольклорі, 

народному одязі, народній архітектурі. 

Особливий інтерес становлять поліські 

говірки, що зафіксували у своїй фонетичній 

системі унікальні явища віддалених 

племенних часів. Зрештою, не менш цінною є 

й сучасна народна культура поліщуків. Адже 

відбиває вона природний розвиток й 

неповторність етнографічного регіону. Через 

недостатньо розвинену в минулому систему 

комунікацій Полісся, особливо його північна 

частина, тривалий час була незайманим у плані 

збирання та вивчення фольклорно-історичних 

матеріалів. 

Ця тема цікавила й інших чужинецьких 

дослідників. Ще в минулому сторіччі вчені 

Європи жваво дискутували про 

прабатьківщину індоєвропейців. Більшість з 

них схилялася до думки, що таким власне  було 

Полісся. Одним із перших висунув цю ідею 

польський вчений Л. Осовський, підкреслюючи 

свої думки фактами, зібраними на основі 

довголітніх досліджень. Натомість вчений з 

Німеччини Т. Пеше навіть визначив 

конкретний регіон – Рокитнівські болота. Свою 

гіпотезу він пояснював фізіологічною 

аргументацією, себто наявністю альбінізму в 

цій місцевості (або відсутністю нормальної для 
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даного виду організму пігментації). Відтак, на 

його думку, саме тут могла започаткуватися 

велика світловолоса індоєвропейська раса. Як 

приклад він наводить появу в давніх 

індоєвропейців Швейцарії, Італії та Югославії 

звичай будувати житла навіть там, де якість 

грунтів не відповідала природним потребам, а 

саме це характерне для поліщуків. 

Чорнобильська трагедія призвела до 

деструкції етнічно цілісної групи населення, 

що компактно заселяла значну територію. За 

період, що минув від часу катастрофи, з 

північних районів Житомирщини виїхала 

значна кількість людей. Мігруючи в нові 

райони, люди залишають не лише насиджені 

родинні гнізда, а й цілий мікрокосмос, у якому 

протікало духовне життя багатьох поколінь. І 

як би гостинно не приймали переселенців в 

інших місцевостях, їхня неповторна поліська 

говірка, самобутня народна пісенність рано чи 

пізно розчиняється, асимілюється в новому 

для них етнографічному середовищі та 

назавжди втрачається для нащадків. З іншого 

боку, в колишніх населених пунктах, вражених 

радіацією, здійснюється захоронення будинків 

разом із предметами домашнього побуту, 

господарського реманенту, мистецькими 

цінностями. Таким чином, мине небагато часу – і 

потерпілі від аварії території назавжди можуть 

залишитися білими плямами на етнографічній 

карті слов’янського світу. І якщо сьогодні не 

вжити кардинальних заходів, то завтра буде 

пізно. 

Розвиток етнотуризму має важливе 

значення для розвитку економіки України, 

зокрема для областей Полісся. Ця галузь 

господарства придатна для нових форм 

власності й здатна принести найбільшу 

віддачу. Крім того, для Полісся етнографічний 

туризм є чи не єдиним шляхом для збереження 

автентичної культури та побуту, як мають 

величезну культурологічну, краєзнавчу та 

туристичну цінність. Процес прискореного 

розвитку етнотуризму відбуватиметься в 

нерозривному зв’язку з розширенням сфери дії 

ринкових відносин. Туристична галузь і 

підприємства, що до неї входять, орієнтуючись 

безпосередньо на споживача, покликані 

відіграти активну роль у формуванні 

ринкового середовища.  

Туристично-відпочинкова складова має 

стати важливим компонентом розвитку 

регіональних культурних центрів з історико-

етнографічними назвами. 

Для Поліського регіону пропонується 

оптимальний варіант, який забезпечує сталий 

розвиток туризму і курортів через 

встановлення і підтримання рівноваги між 

збереженням етнічних, природних і історико-

культурних ресурсів, економічними 

інтересами і соціальними потребами розвитку 

регіону, що створить сприятливі умов для 

формування якісного національного 

етнотуристичного продукту. При цьому захист 

соціальних інтересів населення у сфері 

туризму і діяльності курортів забезпечується 

через запровадження мінімальних соціальних 

стандартів в туризмі. Інфраструктурний 

характер туризму, його безпосередній вплив 

на значну кількість видів економічної 

діяльності та якість життя населення зумовлює 

необхідність встановлення таких стандартів. 

Водночас, наявність мінімальних соціальних 

стандартів у туризмі, створює сприятливі 

передумови для розвитку соціального туризму 

на принципах адресної допомоги. 

Отже, Полісся - особлива історико-

етнографічна область України, частина 

колишньої прабатьківщини слов'ян, давня 

етноконтактна зона. Як і Карпати, воно 

зберегло найдавніші релікти праслов'янської 

та праукраїнської культури, що є постійними 

об'єктами вивчення дослідників-археологів, 

істориків, фольклористів, етнографів. А ще - 

багатостраждальна земля, яку спіткала ядерна 

катастрофа Чорнобиля. Можливо, саме 

останній фактор спричинився до активізації 

наукових досліджень поліської народної 

культури, яка зазнала у ХХ столітті нищівного 

удару. Історико-етнографічний регіон Полісся  

завжди буде приваблювати увагу науковців та 

дослідників-аматорів - особливостями 

традиційно-побутової матеріальної і духовної 

культури, мови його населення.  
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Василевский В.М., Костинян О.Н., 

Объектом исследования в данной статье является этнокультурный регион Украины Полесье, особенности 

традиционной культуры и культурной идентификации коренного населения региона. Рассмотрено условия 

зарождения и развития уникального культурного пространства Украинского Полесья. Ключевой проблемой статьи 

является упадок аутентичной полесской культуры, связан из Чернобыльской радиационной катастрофой и 

дальнейшим массовым переселением коренного населения со своих исконных земель. Главное задание статьи 

показать, что стимулирование развития этнокультурного туризма на Полесье является одним из путей 

сохранения традиционного уклада и быта полещуков, а также создания дополнительных источников поступления 

средств в местные бютжеты, что, в частности, поможет обеспечить социальные потребности местного 

населения.  

Ключевые слова: этнокультурный туризм, Польсье, древляны, этнографический регион, архаические пережитки, 

полещуки, этнотуристический продукт, этноконтактная зона. 

 

Vasylevskyi V.,Kostynian  O., 

The research object of this article is the ethnocultural region of Ukraine Polyssia, the specifics of traditional culture and 

cultural identification of indigenous population of the region. The conditions of germination and development of the unique 

cultural space of Ukrainian Polissya are considered. The key problem of the article is the decline of authentic polyssian 

culture, connected with Chornobyl radiation disaster and further massive migration of indigenous population from it`s eternal 

lands. The main task of an article is to show, that the stimulation of the development of the ethnocultural tourism in Polissya is 

one of the ways of preservation of polishcuks` traditional structure and everyday life, besides, the creation of additional 

sources of  receipt of funds to local budgets, which, in particular, help to provide social needs of local population. 

Key words: ethnocultural tourism, Polissya, drevlians, ethnographic region, archaic remnants, polishchuks, ethnotourist 

product, ethnocontact zone. 
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