
Історико-культурна практика 2022



Історико-культурна практика проводилась для студентів третього курсу ОП «Історія та 
археологія» 032 спеціалізація: українознавство і краєзнавчо-туристична робота. У 2022 
році практику проходило 10 студентів 32 академічної групи Навчально-наукового
інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського. Із числа 
студентів була сформована 1 група і 3 підгрупи.

Список студентів:
Буренков Олександр
Нороха Вадим
Нескуба Максим 
Шутько Марія. 
Отчиченко Катерина
Тарасеввич Тарас 
Ячмінник Іван
Євсюков Олександр
Яценко В’ячеслав
Юк Андрій



Загальне методичне керівництво практикою: Юда Л.А, доц. к.п.н., методисти: 
Пилипенко В.М.,  доц., к.і.н., Юда Л.А.,доц., к.п.н.



Метою історико-культурної практики є:  фахова практична підготовка здобувачів освіти у 
проведенні історико-культурних досліджень, отримання інформації та набуття
практичних навичок, пов’язаних з формуванням базових і спеціальних складових
історико-культурної компетенції та опанування студентами методики організації і 
проведенні історико-культурних подорожей та екскурсій.



Завданнями історико-культурної практики є:
-- аналіз пам’яток історичного, етнографічного, літературного, екологічного, 
географічного краєзнавства Чернігівщини;
– ознайомлення з об’єктами туристично-рекреаційної галузі Чернігівщини, 
функціонуванням туристичних закладів та об’єктів природно-заповідного
фонду регіону;
-- виявлення територіальних особливостей історико-культурних та 
краєзнавчих, природних, соціально-економічних рекреаційно-туристичних
ресурсів для розвитку туризму  на Чернігівщини, оцінювання придатності
території для потреб туризму;        
– розробка та захист історико-культурних та краєзнавчо-туристичних

маршрутів, спрямованих на популяризацію історико-культурного і природного 
потенціалу Чернігівщини;
– набуття студентами професійних умінь і навичок екскурсійної
діяльності;підготовка і захист інтерактивних, авторських програм екскурсій.



Під час практики студенти підготували і захистили три 
історико-культурні маршрути:



«Дворянські садиби Чернігівщини» (Нороха В., Євсюков О., Тарасевич Т.,)



«Чернігівські Афіни», (Яценко В., Шутько М., Отчиченко К., Ячмінник І.),



«Художня Чернігівщина» (Буренков О., Нескуба М.,  Юк А.).



Практиканти розробили авторські онлайн-екскурсії, які були проведені і 
захищені в ході проходження практики:



«Олешня – для душі, тіла та розуму» (Буренков О.)



«Архітектура Чернігова: погляд крізь час» (Євсюков О.)



«Садиба народного художника України О. Саєнка» (Юк А.)



«Чорнобиль – зона відчуження» (Отчиченко К.)



«Доба Лазаря Барановича у Чернігові» (Яценко В.)



«Палацово-парковий ансамбль «Самчики» (Нороха В.)



«Батурин доби Гетьманщини» (Нескуба М.)



«Намисто Червоної площі» (Шутько М.)



«Історико-архітектурні перлини м. Прилуки» (Ячмінник І.)



З метою  покращення
практичної і професійної
підготовки екскурсоводів, під
час практики для здобувачів
освіти проведені тематичні
екскурсії, в ході яких вони 
мали можливість опанувати
майстерність екскурсовода
від провідних екскурсоводів
міста – Ервіна Мідена та 
Володимира Пилипенка.



В. Пилипенко ділився досвідом розробки, організації і проведення
екскурсії однієї вулиці і презентував власну книгу «Історія однієї вулиці».



Традиційно, під час практики здобувачі вивчали досвід організації туристичного простору 
міста Чернігова, ознайомились з напрямками діяльності Чернігівського туристичного
інформаційного центру, з програмами підготовки екскурсоводів та амбасадорів (онлайн 
зустріч із заступницею начальника управління культури і туризму Чернігівської міської ради 
Литвин К. «Чернігівський Туристичний інформаційний центр як піар-агенція міста»).



Здобувачі співпрацювали з Чернігівським історичним музеєм ім. В.Тарновського та з 
Чернігівським обласним художнім музеєм імені Г. Галагана. Були проведені тематичні
зустрічі: «Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана як історико-
культурний ресурс» (Демченко С.), «Історико-етнографічні розвідки Чернігова кінця ХІХ –
початку ХХ ст.. Традиції харчування у Чернігові. Історія повсякденності» (Блакитний М.).



Всі студенти виконали завдання
практики. Для покращення
інформованості студентів було
створено google classroom з історико-
культурної практики, результати
практики зібрані в електронній формі, 
представлені на заключній
конференції, підготовлені відповідні
мультімедійні презентації. 
Інформаційний матеріал про практику 
розміщено в соціальних мережах. 
Напрацьовані студентами матеріали
знайдуть відображення у 
туристичному покажчику по 
Чернігівщині.



Дякую за увагу


