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На сьогоднішній день в суспільстві, на жаль, дуже мало уваги приділяється 

вивченню історії культурних цінностей і ще менше робиться для їх збереження. 

Багато жителів Луганщини не знають історії свого рідного краю і навіть не 

підозрюють про те, які унікальні місця і пам'ятники є на її території!  

У самому центрі Луганська, біля обласної бібліотеки, розташований парк 

«Пам'ять». Створений він був на початку 90-х років. І тоді необачно був названий 

парком Дружби. Багато жителів міста до цих пір так його і іменують. Не знають 

нової назви. Перейменування пройшло без всякої натовпу. Але яка вже тут 

«дружба»!  

До революції на місці нинішнього парку розташовувалося Гусіновске 

кладовищі. Його закрили у зв'язку з переповненістю. І багато років ніхто не 

турбував прах всохлі. Але ось настав страшний 1937-й. НКВДисти посилили 

масові розстріли так званих ворогів народу. І вже не знали, де їх ховати. Знову 

знадобилося Гусіновске кладовищі.  

З 1989 року почало свою роботу Луганське відділення історико-

просвітницького, благодійного та правозахисного товариства «Меморіал». 

«Меморіаловці» весь час перебували в парку під час його будівництва. 

Розповідали, що, коли копали траншею для водоводів, то трупи знаходили всього 

у вісімдесяти сантиметрах від поверхні землі. У всіх потилиці були дірки від куль  

Члени товариства «Меморіал» встановили в парку великий дерев'яний хрест на 

тому самому кургані. Але незабаром місцеві власті наказали його прибрати.  
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Ось таку «дружбу» знаменує цей парк.  Тепер він сам став меморіальним. Тут 

все дихає пам'яттю про загиблих. Стела з написом: "поховані понад п'ятсот воїнів 

Великої Вітчизняної, які померли в Луганському госпіталі». Камінь у пам'ять про 

жертви голодомору. Пам'ятник уродженцям області, загиблим в Афганістані ...  

У парку побудована і дерев'яна церква. З давніх часів церкви було прийнято 

будувати саме в деревах, тому що це живий матеріал, який випромінює позитивну 

енергетику. Варто відзначити, що це дерев'яна церква, яка знаходитися в 

Луганській області. Настоятелем церкви є отець Павло. Церква названа на честь 

святих мучеників Гурія, Самона і Авіва. 

 Це були святі, які жили поблизу міста Едесси в кінці III-го століття, які не 

тільки самі проводили добродійне життя, а й багатьох язичників приводили до 

Христа. У той час римські імператори Діоклітіан і Максиміан спорудили 

жорстоке гоніння на християн. В Едесі були схоплені і віддані мукам святі. Але 

мученики твердо сповідав свою віру в Христа і були кинуті в тісну темницю, в 

якій пробули три місяці, зазнаючи жорстокі страждання і згодом обезголовлені. 

Святі мощі їхні були з честю поховані віруючими. Від мощей святих мучеників 

здійснилося безліч чудес, а завдяки одному з них святі стали вважатися 

сподручнікамі чистих подружжя. Саме тому вінчання в цій дерев'яній церкві є ще 

більш святим таїнством, ніж у звичайній церкви, так як саме тут проповідують 

сімейні цінності, про які зараз деякі люди забувають.  

Що стосується парку, то звичайно, таке святе місце має виглядати гідно. Так 

воно і було роками. Підростали прекрасні їли рідкісних видів. Влітку бив фонтан. 

На лавках спокійно відпочивали люди.  

Але ось парк чомусь став нікому не потрібний. На місці фонтану - страшні 

руїни. Лавки зникли. Бруд, сміття, всюди пивні пляшки. Курган розповзаючись, 

перетворився в щось потворне. Ніхто в парку не затримується. З'являються тільки 

рідкісні перехожі. Щоправда, не так давно в парку зібралося все керівництво 

області та міста. Відкривали пам'ятник «афганцям».  

Пам'ятник - це добре. Але важливо й те, що діється навколо пам'ятника.  

А діється те, що наводить на думку: парк ховають. Парк вмирає!  
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Довго намагалися з'ясувати в міськвиконкомі, хто займається питаннями 

реконструкції, благоустрою парків і скверів. Одне управління міськвиконкому 

давало телефони іншого управління. Ланцюжок ця здавалася нескінченною. І 

такою вона і виявилася. Відповіді по суті домогтися не вдалося.  

У парку був встановлений пам'ятний знак у вигляді хреста на місці поховання 

першого міського голови Луганська Миколи Петровича Холодиліна.  

Знак встановлено 14-го жовтня, у свято «Покров Пресвятої Богородиці» з 

ініціативи низки громадських об'єднань («Народний фронт Луганщини», 

«Просвіта», об'єднання українських та донських козаків та інших організацій). 

Хрест освятив настоятель церкви святих мучеників Гурія, Самона і Авіва батько 

Павло.  

Місце поховання Миколи Холодиліна вказала його правнучка, Марія 

Миколаївна Холодиліна-Царевський, старша серед нащадків відомого 

луганчанина.  

Микола Петрович Холодилін (1843-1929), перший міський голова Луганська 

(з 1885 по 1905 р. р.). При ньому місто перетворилося з малозначною повітового 

населеного пункту в один з економічних, торговельних і культурних центрів 

Катеринославської губернії.  

Сподіваємося, що цей парк залишиться святим, а не місцем для проведення 

розважальних і розважальних програм. Парк буде реконструйований і святе місце 

буде виглядати гідно, а на лавочках будуть спокійно відпочивати люди.  

Крім цього хочемо приділити увагу ще одному історичному пам'ятника, до 

якого їдуть паломники з усієї території України, а багато луганчани навіть не 

підозрюють про його існування - Філіппову каменю!  

Світ святих - це світ видатного християнського благородства, які виконали у 

всьому його обсязі християнський подвиг.  

Диякон Філіп Єлисейович Горбенко народився 22 листопада 1858 року в 

селянській родині, яка мешкала в Чернігівській губернії. Сім'я жила у великій 

бідності і нужді. І хлопчик Пилип не міг відвідувати парафіяльну школу, як інші 

його однолітки. Єдине дитя у батьків, з малих років привчався до всякої 
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домашньої роботи. Прагнучи допомогти батькам, він пас худобу країна, топив піч, 

прибирав у хаті, при цьому завжди відрізнявся працьовитістю і послухом.  

Доглядаючи за худобою, він багато часу проводив на природі на самоті. 

Навколишня краса лісів і полів викликала в хлопця захоплення Божественним 

творінням, і все частіше приходили на розум думки про велич Божому.  

Батьки Філіпа, Єлисей і Февронія, були людьми богобоязливими і сина 

виховували в дусі Святої Православної віри. Єдиною книгою в будинку було 

Святе Євангеліє. Благочестива мати по цій Священної Книзі вчила Філіпа абетку. 

Навчаючись читання, він з раннього дитинства полюбив цю Книгу життя.  

Немає сумніву, що він був обранцем Божим від самого свого народження. 

Євангеліє завжди було з ним, у невеликій полотняній сумці, яку він постійно 

носив перекинутою через плече. Ніде не навчаючись, юнак Філіп вражав своїх 

однолітків незвичайним міркуванням. За спогадами очевидців, одного разу, 

граючи з дітьми на околиці села, Філіп раптом зупинився, замислився і через 

деякий час показав що грає навколо нього дітям на один недалеко стоячий 

будинок, сказавши, що скоро в ньому буде пожежа. Його словами ніхто не надав 

особливого значення, лише тільки по-дитячому розсміялися. Але дійсно цей 

будинок незабаром згорів. 

Був кінець XIX століття. У той час Луганськ вже розвивається як промислове 

місто, і на чавунно-ливарний завод були потрібні робочі різного профілю.  

Ось таким чином, ведений Промислом Божим, Філіп опиняється в місті 

Луганську, який і стає для нього рідним містом.   

На гроші, отримані від продажу батьківського дому, він купує в районі 

суконної фабрики, на березі річки Лугані, невеликий будиночок і влаштовується 

сторожем на прохідній заводу (у даний час завод ім. Леніна).  

Чергуючи на прохідній, Філіп бачив наскрізь кожної людини. Ніколи не зупиняв 

тих, які виходили з заводу з чистою совістю. Йому було відкрито, коли людина 

впадав у гріх крадіжки і прагнув винести зі стін заводу речі, йому не належать. 

Таких людей він неодмінно зупиняв і з притаманною йому лагідністю та 

християнською любов'ю картав.  



399 

 

Весь час за ним помічали незвичайні випадки прозорливості, колись сказане 

ним неодмінно збувалося. Філіп рідко говорив прямо, а завжди алегорично або 

притчами, тому для багатьох були незрозумілі його слова.  

У 1905 році, під час будівництва порохових складів, на завод повинні були 

привезти вантаж. Четверо робочих, які супроводжували його, вирішили викрасти 

одну з підвід з лісом, розраховуючи на те, що точна кількість підвід ніхто не знає. 

І коли вони підійшли до прохідної заводу, Філіп, перерахувавши привезене, став 

запитувати: "А де ще підвода? Ще однією, четвертої, не вистачає. Або багатша від 

цього будете, що лукавого слухаєте? А ви краще живіть тією правдою, якою 

жили".  

Замислились злодії, звідки це знає Філіп про підводах? Боячись, що він 

викриє їх і їм доведеться нести відповідальність перед законом за свій вчинок, 

порадилися і вирішили його вбити.  

Але Цариця Небесна зберігала Свого угодника, а ті, хто готувався вчинити 

злочин стали згодом свідками дива. Один з лиходіїв підняв камінь, яким збирався 

вдарити Філіпа. У цей час небо освітилося світлом невимовної краси.  

Дивиться Філіп і бачить Царицю Небесну, що йде по хмарах. Побачивши таке, 

Філіп, побоюючись підступів ворожих, став вголос читати молитву Хреста і 

хоронитель себе хресним знаменням. Кожне вимовлене слово золотими літерами 

запам'ятовувати на небі, і незабаром утворилася фраза "Да воскресне Бог і 

розпорошаться вороги Його", сяюча небесним золотим світлом.  

Як потім розповідали зловмисники, коли з'явилося, сильне сяйво з небес, 

передніми стала утворюватися, як би швидко зводити з цегли, висока стіна. І 

незабаром вони вже не могли бачити і що стояв поряд з ними Філіпа. 

Повернувшись через якийсь час в праву сторону, Філіп побачив Божу Матір всю в 

білому, що йде вже у напрямку до нього.  

Протягом усіх наступних років Філіп говорив про те, що явище Божої Матері 

було не конкретно милістю Цариці Небесної до нього, а милосердям та 

материнським покровом до всіх православних жителям Луганська.  

Через все своє життя проніс старець пам'ять про цей великий і історичний день, 
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закликаючи всіх православних Луганщини ніколи не забувати цієї Великодньої 

радості, укладеної в чудовому явищі і словах Преблагословенна Владичиці.  

Час минав. Тяжкі випробування обрушилися на Церкву і народ. Журилися 

основи народного життя, починалися загальні переслідування і гоніння. 

Боголюбивої своєю душею страждав старець разом з усім народом. У короткий 

період всі храми в місті були закриті, більшість з них підірвані. Священство 

заслано. Єдиним діючим храмом була Свято-Вознесенекая церква в селищі 

Олександрівка. Сюди-то й ходив старець з міста пішки на молитву. Перебуваючи 

на Богослужінні в цьому храмі, старець часто згадував Святу Землю і 

навколишнім говорив: "Моліться. Тут Єрусалим ".  

В один із днів для вірування людей у заступництво Боже за Церкву 

Христову, в 30-і роки лютейшего гоніння, по молитві старця здійснилося 

звернення дерева на камінь. А було це так. Разом з групою близьких йому людей 

поспішав Філіп до храму на свято. І розривалося серце велелюбні старця, 

слухаючи поруч з собою йдуть про горе і страждання. "Батько, - так називали 

його по-простому, - напевно, останнім часом настав, антихрист вже при владі?" – 

питали люди.   

Поруч з храмом знаходилася збереглася і понині графська садиба. Проходячи 

по графського парку, старець був зустрінутий групою місцевих комсомольців, які 

перегородили йому шлях. Вони знущально сміялися над ним, ставили під сумнів 

основи віри і, як рід лукавий, вимагали дива.  

- Ну, ти, раб Божий! Доведи нам, що є твій Бог! І не словом, а ділом доведи!  

Поруч з Філіпом лежав обрубок дерева, з одного боку він зберіг на собі відбитки 

сокири, а з іншого - був трухлявий від часу. Серцевина стовбура сильно 

постраждала від деревних комах, і тому в ній утворилося наскрізний отвір.  

Старець Філіп став на коліна біля стовбура поваленого дерева, підняв руки до 

неба і кликав до Бога. Після молитви старець ударив палицею (палиця, яка була 

зверху загнута і з якою він постійно ходив) по стовбуру тричі й вимовив: "Дуб 

Оцей звернеться в камінь в спогад моє й на свідчення чудес Божих, а для тих, хто 

не буде вірити сказаного про мене, камінь цей буде видимим свідченням життя 
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мого. Камінь ж цей буде лежати до Другого Пришестя, зміцнюючи немічних і 

вірі".  Помовчавши, додав: "Поки не розквітне". І сталося диво. Що оточував його 

народ був вражений тим, що трапилося чимало на їхніх очах.  

Камінь цей зберігся і до теперішнього часу, і зараз служить місцем 

благоговійного шанування віруючих, які пам'ятають і що зберігають пам'ять про 

старця - диякона Філіпа.  

З дубом-каменем стався ще один чудовий випадок, гідний опису. Під час 

будівництва кінотеатру, камінь цей хотіли пересунути в інший кінець парку. Але 

коли, скувавши його ланцюгами, спробували пересунути, на подив усіх, ланцюги 

рвалися, як нитки, а камінь так і залишився лежати на своєму місці.  

Все, що приносили старця люди, він роздавав нужденним. Особливу турботу 

виявляв про безрідних - сиротам і вдовам, часто посилав вузлики з продуктами в 

лікарню і засудженим у місця ув'язнення. Дожив батько Філіп до глибокої 

старості, і коли настав час помирати, то народ сильно засмутилася про майбутню 

з ним розлуку. Але він усіх втішав, просив не засмучуватися і говорив: 

"Приходьте до мене, як до живого. Прийдеш на могилку, Поклич мене, я тобі 

почую i допоможе у твоєму ropi". Незрозумілими здавалися ці слова людям. Втім, 

після його блаженної кончини все прояснилося. Йшли до старця - диякону Філіпу 

за життя, йдуть і тепер, багатьом допомагав він за життя, так само і продовжує 

допомагати і в даний час.  

Років за двадцять до смерті вказав старець місце своєї могили. Повертаючись 

із селища Новосвітлівки у супроводі людей, зупиняється на полі, де пасли гусей і 

каже: "На цьому кладовищі мене й поховають. А пройдуть роки, храм тут стояти 

буде ". Вражені почутим, люди питали: "Храм напевно Воскресіння Христового? -

Ні. На честь Божої Матері ". А до цього випадку старець хотів, щоб його у дворі 

біля келій поховали.  

Пройшли роки, а на тому полі дійсно виникло міське кладовище. І храм теж 

будується на честь Благовіщення Божої Матері. Зараз на місці поховання старця 

регулярно здійснюються панахиди. Вже сама збіг народу у його гробниці показує 

дієвість звертання до нього. Адже, якщо хто-небудь, почувши про нього, прийде 
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раз або два і не отримає допомоги, той не повернеться знову. Тим часом, кількість 

приходять дедалі збільшується.  

Люди не приходять два або три рази туди, де їм раніше було відмовлено. Віра 

в допомогу старця показує невичерпним і силу його добрих справ на користь 

стражденного народу.  

Коли стає важко, коли з'являються такі обставини, що і розуму не прикладеш, 

як з такого становища вийти, згадуєш про людину, яка виводив міцно і надійно 

рукою людей з брам смерті, рятуючи в самих безнадійних обставинах. 

Сподіваємося, що молодь Луганська не залишиться байдужою до цих місць і 

пам'ятників і буде докладати всіх зусиль для їх збереження. 
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Дорогі друзі! 

ВСТУПНЕ СЛОВО РЕКТОРА СНУ ім. Володимира Даля 

 

27 березня 2010 року наш університет відзначатиме 90-

ту річницю з дня свого заснування. Від Луганського 

вечірнього робітничого технікуму до сучасного велетня-

університету наш знаний і дружний колектив пройшов 

великий і славетний шлях та став загальновизнаним вищим 

навчальним закладом в Україні. Сьогодні університет 

успішно розвивається і є лідером серед класичних вищих 

навчальних закладів держави. Колектив налічує 34,5 тисячі студентів; в 

університеті працює 170 докторів наук, професорів, понад 900 кандидатів 

наук, доцентів, які забезпечують якісну вищу освіту десяткам тисяч земляків 

та іноземним громадянам.  

13 листопада 2001 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

університету присвоєно ім‘я Володимира Даля – видатного українця зі 

світовим ім‘ям. Володимир Іванович Даль народився 10 листопада (22 

листопада) 1801 року в Луганську. Не випадково майбутній письменник, 

лексикограф, етнограф, учений, автор «Толкового словаря живого 

великорусского языка» взяв псевдонім «Козак Луганський». Наш всесвітньо 

відомий земляк залишив по собі величезний спадок в історії різноманітних 

наук: виявив видатні здібності в філологічній, медичній, інженерній та інших 

галузях, був обраний членом-кореспондентом Петербурзької академії наук по 

відділенню природничих наук. 

Ректор                                                                                О.Л. Голубенко 
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НЕМНОГО О КОНФЕРЕНЦИИ "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ ЮГО - ВОСТОЧНОГО 

РЕГИОНА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

В конце мая 2010 г. в Краснодонском факультете Инженерии и 

менеджмента Восточноукраинского Национального университета имени 

Владимира Даля состоялась научная студенческая конференция 

"Промышленность, экономика, экология и социология юго - восточного 

региона Луганской области" посвященная "90 летию со дня своего основания 

Восточноукраинского национального университета им. В. Даля", и "65 ти 

летию Победы в Великой Отечественной войне". Конференция проходила 

совместно  с Антрацитовским факультетом горного дела и транспорта. 

Огркомитет конференции: председатели оргкомитета декан, проф., к.х. 

н. Аптекарь М. Д, проф. д.т.н. Рябичев В.Д., доц. к.т. н. Колесников В.А., 

доц., к.соц.н. Лобовикова Е. А. Председатель секции - студ. гр. К- 206 

Стратьева Е.Ю. Секретарь секции - студ. гр. К- 407 Рудковская Я. 

На конференцию поступило 76 докладов. Среди них, кроме студенческих 

докладов, которые поданы из факультета и базового ВУЗа послали 

совместную научную работу Луганский государственный медицинский 

университет (науч. рук. проф. ЛДМУ Добрин Б.Ю.) и ВНУ им. В. Даля д.т. 

н., д.э. н., проф. СНУ Рамазанов С.К.), Луганский национальный университет 

им. Т.Г. Шевченко Луганский колледж Технологий и Дизайна, Свердловский 

учебно - методический комбинат, Луганский государственный институт 

культуры и искусств, Луганский национальный аграрный университет, 

Института экономики промышленности  НАН Украины,  а также доклады 

магистров Антрацитовского факультета горняцтва и транспорта. Из 

ближнего зарубежья поступили студенческие доклады из Педагогического 

института Южного федерального университета (г. Ростов на Дону), науч. 

рук. доц. Коваленко Е.М. 

Среди приглашенных гостей в президиуме присутствовали заместитель 

городского головы г. Краснодона Борисенко В.П. и проф. Луганского 

государственного медицинского университета Добрин Б.Ю. На конференции 

выступил ансамбль песни "Горизонт". Солисты, которого исполнили, как 
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патриотические песни посвящены Великой Отечественной войне, так и песни 

других жанров. 

Также на конференции были показаны отрывки из видеоматериалов 

посвященных пробегу в честь 65 летия Победы. 

 

 

Выступает декан Краснодонского факультета Инженерии и Менеджмента 

проф. Аптекарь М.Д. 

 

Выступает проф. Добрин Б.Ю. (Луганский государственный медицинский 

университет)  
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Выступает студентка 

 

 

Выступает ансамбль Горизонт 
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