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спеціальні компетенції для використання результатів навчання, викладання 

та оцінювання студентів.  
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ОБЛИЧЧЯ ЕПОХИ: ЛЕВКО МАЦІЄВИЧ  

 

Левко Мацієвич… Його ім’я глибоко закарбувалося в історію 

української політичної думки. Можна стверджувати, що лише передчасна 

смерть у Петербурзі зупинила його на шляху до логічного завершення 

революційних починань. На жаль, за тоталітарного «совєцького» 

панування в Україні постать Левка Мацієвича була фактично зігнорована. 

Комуністи радше були готові приховати досягнення в авіації, аніж віддати 

належне людині з революційним духом українського діяча. Натомість в 

останні десятиліття ця непересічна постать обросла численними міфами. 

Одні автори стверджують, що це був російський політичний діяч, який 

«искренне любил свою Родину», тобто Російську імперію. Інші 

наголошують, що Мацієвич брав активну участь у бойовій організації 

російської партії есерів. Насправді ж Мацієвич належав до того кола 

діячів, які створювали громадські й політичні українські структури на 

початку ХХ століття, а Батьківщиною вважали Україну [1, с. 4]. 

Народився 13 травня 1877 р. в с. Олександрівці Чигиринського 

повіту тодішньої Київської губернії (нині Кіровоградщина ).Навчався 

хлопець у 3-й Київській гімназії на Подолі, де виявив нахил до 

математики, фізики, хімії, а водночас до іноземних мов і до класичної 

літератури. 1895 року хлопець досить легко вступив на механічне 
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відділення Харківського технологічного інституту. Вчився він добре ,був 

дуже наполегливим. 

Ще навчаючись у Харківському технологічному інституті, майбутній 

авіатор приєднався до українофільського гуртка «Студентська громада». 

Серед його тодішніх друзів – майбутній класик української літератури 

Гнат Хоткевич. Літо 1895 року стало вирішальним для юнака у формуванні 

проукраїнських поглядів. Не секрет, що дворянські і міщанські родини 

спілкувалися переважно російською мовою. Читаючи українські книги, 

Левко демонстративно переходить на українську мову, розмовляє і 

листується нею не лише у колі однодумців, а й у сімейному колі, активно 

долучаючи рідних до надбань української культури [2, с. 3].  

Левко брав участь у студентських заворушеннях, а 1900 року 

разом із Дмитром Антоновичем, Михайлом Русовим ,Олександром 

Коваленком та іншими став засновником Революційної української партії 

(РУП). Головна мета РУП– одна, єдина, нероздільна, вільна Україна від 

Карпат аж по Кавказ і, як найближчу мету, поставлено вимогу 

«повернення нам прав, визначених Переяславською конституцією 1654 з 

розширенням її впливу на цілу територію українського народу в 

Росії».Левко Мацієвич наголошував не тільки на національно-культурній 

самостійності, а, насамперед, економічній.  

За організацію студентських виступів Левка відраховано з інституту і 

вислано із Харкова до Севастополя. Разом з інститутським другом, 

РУПівцем Олександром Коваленком (теж офіцером Чорноморського 

флоту) Мацієвич створив у Народному домі Севастополя самодіяльний 

робітничий театр з українським репертуаром, організовував вечори пам’яті 

Тараса Шевченка. Серед його знайомих – Михайло Коцюбинський, 

Олександр Олесь, Михайло Грушевський, Микола Міхновський, Симон 

Петлюра.  

Харківський технологічний інститут Левко Мацієвич зміг закінчити 

тільки у 1902 році, представивши проект комерційного лайнера. 

Інженерний талант Мацієвича перемагає в очах керівників військового 

відомства політичну неблагонадійність: він стає флотським офіцером і 

одним із керівників спорудження крейсерів «Очаків», «Кагул» і 

панцерника «Іоан Златоуст» [3, с. 4].  

1906 року Мацієвич здобув ще одну освіту і закінчує Миколаївську 

морську академію, яка  спеціалізується на побудові підводних човнів та 

займається іншими конструкторськими роботами. На початку 1908 року 

захопився авіацією, теорією та практикою повітроплавання. Розробив тип 

літального апарата, здатного піднятися з палуби морського судна. Разом із 

авіатором Єфімовим здійснив перші нічні польоти, працював над 

пристроєм, який мав рятувати льотчиків під час вимушеної посадки на 

воду.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1908
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%84%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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Вже у травні 1910 р. очолив групу із семи російських офіцерів, 

відряджених до Франції для вивчення авіаційного пілотажу.За час 

перебування у Франції Мацієвич відвідав багато аеродромів , провів багато 

часу у майстернях з виготовлення аеропланів і дирижаблів. Постійно літав 

на аероплані «Фарман», входив до двохсот перших авіаторів світу [4, с. 9].  

Загинув Левко в авіакатастрофі під час польоту над Комендантським 

полем поблизу Петербурга на очах десятків тисяч глядачів, ставши 

першою жертвою російської авіації. Похорон капітана Мацієвича 11 

жовтня 1910 року перетворився на багатолюдну процесію, якої Петербург 

не бачив від часу смерті Ф.Достоєвського. На похоронах Симон Петлюра 

поклав вінок з україномовним написом на синьо-жовтій стрічці.  

Левко Макарович Мацієвич – талановитий конструктор морських 

кораблів, авітор та громадський діяч, який прожив коротке, але яскраве, 

насичене життя. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

ЯКІСНОГО ПРИКМЕТНИКА БІЛИЙ У ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА 

 

У мові художньої літератури часто вживається лексика на 

позначення кольору, якій притаманне багатство семантичної наповненості 

та широкий спектр виконуваних функцій у контексті твору, що зумовлено 

емоційно-естетичними можливостями цих лексем, їх здатністю створювати 

велику кількість різноманітних образів у контексті художнього твору [1, 

с. 147]. 

У когнітивному і соціокультурному аспектах найменування кольорів 

розглядали Р. Адамсон, Дж. Ван Брейкел, Р. Кассон, К. Келлі, М. Кріг, 

Л. Маффі, В. Меррифілд, Б. Сондерс та ін. Серед українських дослідників 

проблемами лінгвоколористики цікавилися І. Бабій, Л. Пустовіт, Л. 

Ставицька, Г. Яворська та ін. Аналіз лексико-семантичної групи кольору 

проводили на матеріалі багатьох мов у таких напрямах: зв’язок і взаємодія 


