


2 
 

  

Робочу програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка 
 

Протокол  № 1  від “31”_серпня 2018 року. 
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Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історичне краєзнавство 

на Чернігівщині: витоки, еволюція, спадщина» є оволодіння теоретичними 

навичками, необхідними для роботи з краєзнавчим матеріалом та практичне 

опанування фактажу з історії краю. 

Завдання навчальної дисципліни:  

– визначити основні етапи розвитку краєзнавства; 

–познайомити з теоретичними, методичними проблемами історичного 

краєзнавства; 

– використовувати краєзнавчі матеріали,  

– удосконалити навики історичного дослідження шляхом пошуково-

краєзнавчої роботи. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історичне краєзнавство на 

Чернігівщині: витоки, еволюція, спадщина» є історичні особливості місцевого 

середовища, природні, політичні та соціально-економічні процеси, які впливали 

на розвиток Чернігівщини та життя її мешканців.  

. 

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів: 

1. Теоретико-методологічні та методичні проблеми історичного 

краєзнавства. 

2. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині: минуле і 

сучасність.  

3. Організаційні форми й основні напрями краєзнавчої роботи у регіоні. 

 

Обсяг дисципліни 
 

 Денна форма Заочна форма 

Кількість кредитів ECTS 4  

Кількість годин: 120  

- лекції 20  

- практичні / семінарські 16  

- лабораторні -  

- індивідуальні завдання -  

- самостійна робота студента 84  

 

Статус навчальної дисципліни вибіркова 
         

 

Очікувані результати навчання, що формуються у процесі вивчення 

дисципліни 

ЗК 1. Здатність до системного наукового мислення для здійснення дослідницької 

діяльності на основі власного наукового досвіду та світогляду. 



4 
 

  

ЗК 2. Здатність до вирішення актуальної наукової проблеми шляхом аналізу 

наявного наукового доробку та створення нових знань та методів для її 

розв’язання. 

ЗК 3. Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані 

ідеї, формулювати та експериментально перевіряти наукові гіпотези, планувати, 

розробляти та реалізовувати дослідницькі та інноваційні проекти і програми. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово. 

ЗК 5. Здатність використовувати іноземну мову для пошуку потрібної для 

дослідницької діяльності інформації, презентації наукових результатів в усній та 

письмовій формі та для спілкування в міжнародному загальному, науковому і 

професійному середовищі 

ПРН 1. Побудова власного наукового світобачення та дослідницького поля на 

основі сучасної історичної парадигми, загальнолюдських цінностей, базових 

принципів функціонування світової наукової спільноти. 

ПРН 2. Досконале знання сфери досліджуваного та широкого 

загальноісторичного контексту, історіографічної та джерелознавчої бази, 

модерних наукових теорій і концепцій зі спеціальності історія та археологія, 

використання вітчизняного і зарубіжного наукового досвіду і доробку. 

ПРН 3. Здатність генерувати нові ідеї, формувати нові знання, формулювати нові 

історичні завдання для розширення меж дослідницької діяльності, вміння 

розробляти і реалізовувати інноваційні проекти і програми для визначення нових 

пріоритетних напрямків розвитку історичної науки. 

ПРН 4. Здатність визначати мету, завдання, об’єкт, предмет, стратегію, алгоритм 

теоретичного та експериментального дослідження з історії та археології, 

організовувати власну та колективну наукову діяльність відповідно до умов і 

потреб історичної науки в Україні і світі. 

ПРН 5. Навички наукового пошуку джерел різного типу, їхнього всебічного 

аналізу, визначення достовірності, інформативності, унікальності шляхом 

застосування сучасних методів і засобів дослідження. 

ПРН 6. Володіння усім спектром методичного інструментарію, вміння обирати 

оптимальні шляхи розв’язання проблеми, формування оригінальної творчої 

лабораторії з урахуванням провідних методологічних тенденцій, методологічних 

принципів філософського дослідження, теоретичних та емпіричних методів 

історичного дослідження, соціологічних і статистичних методів. 

ПРН 7. Вміння і навички роботи з сучасними бібліографічними і реферативними 

базами даних, а також наукометричними платформами, знання і використання 

правил цитування та посилання на використані джерела, правил оформлення 

бібліографічного списку, розуміння змісту і порядку розрахунків основних 

кількісних наукометричних показників ефективності наукової діяльності. 

ПРН 8. Досконале вміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології та програмні продукти на всіх етапах наукового дослідження, 

створювати якісні презентації, ефективно застосовувати мультимедійні 

технології, програмне забезпечення для виконання наукових завдань. 

ПРН 9. Достатнє володіння іноземною мовою для здійснення інформаційного 

пошуку, міжнародної комунікації, консультування, співробітництва, презентації 
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результатів власної дослідницької діяльності за межами України, здійснення 

освітньої діяльності для іноземних здобувачів освіти, підготовки українських 

здобувачів освіти для інтеграції їх у світове наукове середовище. 

ПРН 10. Здатність керуватися основними принципами інтернаціоналізації, 

відкритості, доступності науки і освіти у світі, використовувати сучасні 

можливості для оприлюднення, поширення, популяризації результатів наукової 

діяльності в Україні та інших країнах, публікувати актуальний науковий 

продукт, брати участь у наукових заходах, міжнародних проектах. 

ПРН 11. Здатність забезпечувати якісну передачу наукового досвіду молодому 

поколінню, формувати національну наукову еліту, робити внесок у створення 

новітньої освітньої бази для підготовки висококваліфікованих фахівців за 

спеціальністю історія та археологія, стимулювати активність молодих науковців. 

ПРН 12. Навички організації практичного вирішення питань збереження 

історичної пам’яті та охорони матеріальної й духовної культурно-історичної 

спадщини України. 

ПРН 13. Здатність працювати у форматі міждисциплінарних наукових 

досліджень, використовувати інструменти і методи інших гуманітарних і 

природничих наук. 

ПРН 14. Знання структури наукової галузі зі спеціальності історія та археологія, 

вищої освіти в Україні і світі, специфіки та етики професійної діяльності, 

базових принципів наукової комунікації; вміння використовувати законодавче та 

нормативно-правове забезпечення наукової діяльності та вищої освіти. 

ПРН 15. Здатність до невпинного саморозвитку на основі сформованого 

наукового світогляду вченого-дослідника, новатора, просвітника, потреба нових 

знань, наукової комунікації, навчання упродовж всього життя. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

а) робота на практичному занятті  

Усна відповідь, доповідь, виконання завдань 

на практичному занятті       до 4 балів 

Активність (доповнення, запитання )     до 1 бал 

б) самостійна робота        до 5 балів 

в) модульна контрольна робота (тестове завдання) до 5 балів 

г) творча робота        до 5 балів 

 

Робота на практичному занятті оцінюється за такими критеріями: 4 бали – 

здобувач освіти у повному обсязі опрацював програмовий матеріал, має глибокі 

та міцні знання, упевнено оперує набутими знаннями, робить аргументовані 

висновки; може узагальнювати та застосовувати набуті знання; 3 бали – 

відповідь містить незначні неточності; 2 бали – студент може відтворити основні 

положення програмового матеріалу, його відповідь неповна; 1 бал – студент 

доповнює відповіді своїх товаришів. 
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Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала оцінювання 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), практики 
для заліку 

90 – 100 A відмінно    

 

зараховано 
83 – 89 B 

добре  
75 – 82 C 

68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 E 

35 – 59 Fx 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 

Засоби діагностики результатів навчання 

- залік; 

- презентації та виступи на практичних заняттях; 

- усна відповідь;  

- письмова робота. 

 

 

Структура та тематичний план навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та методичні проблеми 

історичного краєзнавства  

Тема 1. Предмет, завдання і концепція курсу «Історичне краєзнавство на 

Чернігівщині: витоки, еволюція, спадщина».  

Вступ до курса. Історичне краєзнавство в системі історії України та 

спеціальних історичних дисциплін. Методологічні основи історичного 

краєзнавства. Історичне краєзнавство як засіб зв’язку історії певної місцевості з 

історією всієї України. Принципи педагогічного краєзнавства: принцип 

науковості; системності і послідовності; доступності; комплексності; урахування 

індивідуальних особливостей, попереднього досвіду студентів; регіональності; 

дослідництва і творчості. 

 

Змістовий модуль 2. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині: 

минуле і сучасність. 

Тема 2. Зародження та становлення краєзнавчого руху. Першовитоки 

краєзнавчих студій у регіоні. Життєва необхідність вивчення краю. Історія краю 

в билинах, легендах, літописах, агіографічній та поломницькій літературі. 



7 
 

  

Поширення знань про край в ХVI–XVIII ст. Політична ситуація в регіоні. 

Виникнення книгодрукування та перші стародруки на Північному Лівобережжі. 

Діяльність Новгород-Сіверської та Чернігівської друкарень. К. Транквіліон-

Ставровецький. Зміцнення ідеї причетності до українського народу жителів 

Чернігівщини за часів Визвольної. Діяльність культурно-просвітницького гуртка 

на Чернігівщині. Діяльність Лазара Барановича, Дмитра Туптало, 

І. Галятовського та їх краєзнавчі «ластівки». “Руно орошенное”, “Скарбница 

потребная”. Історико-краєзнавча інформація початку ХVIІ ст. Генеральне 

слідство про амєтності та населенні пункти Чернігівщини. Козацькі літописи. 

Літописи Самовидця, Чернігівський, Ніжинський, Густинського монастиря, 

Лизогубівський. Хроніки П. Полуботка та І. Забіли. Праці А. Рігельмана, 

С. Лукомського. Краєзнавче значення статистично-топографічних описів. Перша 

краєзнавча праця з історії Чернігівщини О. Шафонського «Черниговского 

наместничества топографическое описание». А. Пригара та його праця 

«Топографическое описание города губернского Новгорода-Северского». Час 

“наукових подорожей енциклопедистів”. 

Національно-культурне відродження та Чернігівщина. Освітньо-краєзнавчі 

центри Ніжина, Новгорода-Сіверського, Чернігова. Систематичні краєзнавчі 

публікації на сторінках «Черниговских губернских ведомостей». Діяльність 

М. Білозерського та О. Шишацького-Ілліча. Описи М. Маркевича, М. Маркова, 

С. Котлярова, І. Самчевського, О. Марковича, І.М. Сбитнєва, 

Г.О. Милорадовича, М. Домантовича. Т.Г. Шевченко та Чернігівщина. 

Діяльність провідних наукових інституцій та місцевих наукових товариств 

на Чернігівщині та їх краєзнавча робота. Діяльність Філарета Гумілевського, 

В. Модзалевського, В.Л. Беренштама, М.Ю. Бранденбурга, В.Б. Антоновича, 

М.О. Константиновича, О. Русова. Провідні організаційні центри історико-

краєзнавчого руху на Чернігівщині – Ніжинське історико-філологічне 

товариство та Чернігівська губернська вчена архівна комісія. ХІV Всеросійський 

археологічний зїзд та історико-краєзнавчі дослідження на Чернігівщині. 

Першовитоки музейної справи на Чернігівщині. Діяльність Д.Я. Самоквасова, 

П.М. Добровольського, П.С. Кармалея, Є.О. Корноухова, М.А. Сахновського, 

В.А. Шугаєвського. 

Тема 3. Розвиток краєзнавства протягом ХХ – початку ХХІ ст.   

Краєзнавство України в період національно-визвольних змагань (1917–

1921 рр.). Піднесення краєзнавчого руху, як прояв зростання суспільно-

політичної активності людей. Всеукраїнський археологічний комітет (1924–

1933 рр.). Діяльність Українського комітету краєзнавства в добу українізації. 

Охорона та популяризація історико-культурної спадщини за доби 

визвольних змагань. Діяльність Чернігівського губернського комітету охорони 

пам’яток мистецтва та старовини (Ю.С. Виноградський, І.Г. Рашевський, 

В.Г. Дроздов, М.А. Сахновський, Б.С. Бутник, Б.К. Пилипенко, 

Л.М. Могилянська. Чернігівський губернський архів (Я. Жданович, 

П. Федоренко, В. Євфімовський, В. Дубровський). 
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Чернігівський інститут краєзнавства. В. Шугаєвський, Б. Шевельов, 

Б. Пилипенко, Ю. Виноградський та інші. Науково-дослідна кафедра історії 

культури та мови Ніжинського інституту народної освіти (Г. Максимович, 

М. Бережков, М. Петровський, А. Єршов). Наукова діяльність історико-

архівного гуртка Чернігівського інституту народної освіти. Наукові товариства 

на Чернігівщині. «Чернігів і Північне Лівобережжя». Згортання краєзнавчої 

роботи з середини 30-х років. Розгром товариств і об’єднань. С. Баран-Бутович, 

П. Смолічев, Б. Шевельов, П. Федоренко, А. Гапеєв. Шельмування краєзнавців 

як націоналістів і сепаратистів. Справа СВУ. 

Поновлення краєзнавчої роботи в період і після Великої Вітчизняної війни. 

Негативні тенденції у пам'яткоохоронній роботі в другій половині 40-х першій 

половині 60-х рр. ХХ ст. Негативні тенденції в українському музеєзнавстві 

(кінець 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.). 

Розвиток краєзнавства в 60–70-ті рр. ХХ ст. Створення Українського 

Товариства охорони пам’яток історії та культури та його місцевих відділень. 

Включення краєзнавчих матеріалів до шкільних та вузівських програм. 

Піднесення краєзнавства, пов'язане із збиранням матеріалів та написанням 

нарисів “Історія міст та сіл Української РСР”. 

Історичне краєзнавство в умовах перебудови. Посилення інтересу до 

минулого . Розкриття архівів. Стирання білих плям в історії краю. Розширення 

краєзнавчих видань. Створення “Зводу пам'яток історії та культури”. Видання 

історико-краєзнавчих праць. 

Творення національного історичного краєзнавства у період незалежності. 

Музейне краєзнавство. Мала академія наук України. Український державний 

центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, його напрями роботи.  Історико-

краєзнавчі дослідження в діаспорі. 

Змістовий модуль 3. Організаційні форми й основні напрями 

краєзнавчої роботи у регіоні. 

Тема 4. Методи історико-краєзнавчих досліджень та організаційні 

форми педагогічно-краєзнавчої роботи  

Методи історико-краєзнавчих досліджень. Усна історія як метод історико-

краєзнавчих досліджень. Особливості усної історії. Методика проведення 

інтерв’ю. Просопографія та в історико-краєзначих досліджень. Просопографія і 

біографістика. Застосування методики просопографії в історико-краєзнавчих 

дослідженнях. Типи і види інтерв’ю. 

Краєзнавчі туризм та екологія. Краєзнавчий туризм як засіб національно-

патріотичного виховання. Методика розробки екскурсійних маршрутів. 

Екскурсія як важлива форма навчально-виховної роботи в школі.  

Тема 5. Напрями історичного краєзнавства  

Загальна характеристика напрямів історичного краєзнавства. Основні 

об'єкти історичного краєзнавства: населенні пункти, промислові та культурно-

освітні підприємства. Мікроісторія, історія буднів. Пам’яткознавство. 

Пам’яткоохоронна діяльність в Україні. Історія буднів та її світоглядне 

значення.. Становлення музейної справи. Класифікація музеїв та їх соціальні 

функції. Сучасна музейна мережа в Україні. Соціальна історія краю. 
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Дослідження людських спільнот. Ментальність, звичай, соціонормативна 

культура.  

 

Програма та структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усього  у тому числі 

л п л

а

б 

і

н

д 

с.р. л п лаб ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та методичні проблеми 

історичного краєзнавства  

Тема 1 Предмет, 

завдання і концепція 

курсу «Історичне 

краєзнавство у 

старшій школі». 

 2    4       

Разом за змістовим 

модулем 1 

6 2    4       

Змістовий модуль 2. Розвиток краєзнавства в Україні та на 

Чернігівщині: минуле і сучасність 

Тема 2. Зародження 

та становлення 

краєзнавчого руху 

12 6 2   10       

Тема 3. Розвиток 

краєзнавства 

протягом ХІХ – 

початку ХХІ ст.   

14 6 6   10       

Разом за змістовим 

модулем 2 

28 12 8   20       

Змістовий модуль 3. Організаційні форми й основні напрями краєзнавчої 

роботи  
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Тема 4. Методи 

історико-

краєзнавчих 

досліджень та 

організаційні форми  

18 4 4   12       

Тема 5. Напрями 

історичного 

краєзнавства  

18 2 4   12       

Разом за змістовим 

модулем 3 

56 6 8   38       

Усього годин 120 20 16   84       

 

 

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія краєзнавчого руху на Чернігівщині 8 

2 Методи історико-краєзнавчих досліджень та організаційні 

форми краєзнавчої роботи  

4 

3 Напрями історичного краєзнавства на Чернігово-Сіверщині 4 

Усього годин практичних занять 16 

 

Методи навчання 

1. Словесні методи навчання (лекція, бесіда); 

2. Практичні методи навчання (виконання творчих завдань, підготовка 

доповідей, презентацій); 

3. Проблемний виклад матеріалу; 

4. Дослідницький метод навчання. 

 

Методи контролю 

1. Усне опитування, участь у груповій роботі; 

2. Творчі роботи, презентації; 

3. Контрольна робота. 

 

Засоби діагностики успішності та якості навчання 

- студентські проєкти, презентації та виступи на практичних заняттях; 

- усна відповідь;  

- письмова робота. 
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Розподіл балів 

 

 Поточне оцінювання та самостійна робота Підсумковий 

залік 

Сума 

 Змістовий 

 модуль 1 

Змістовий 

Модуль 2  

Змістовий 

модуль 3 

 

  

Тема Т1  Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 25 100 

Бали 15 15 10 15 15 15 
 

 

 

Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма. 

2.Робоча  програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні матеріали до практичних занять. 

4. Теми і завдання для самостійного опрацювання. 

5. Матеріали до лекційних занять. 
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