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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО 
КРАЄЗНАВСТВА НА ЧЕРКАЩИНІ 

 
Краєзнавча освіта, як зазначено у Концепції краєзнавчої освіти та 

виховання (Київ, 2000), повинна забезпечити використання при вихованні 
дітей досвіду свого народу, засвоєння народної культури і менталітету на-
роду України, залучення підростаючого покоління до трудового досвіду 
української нації, розвитку в учнів трудових умінь і навичок на основі ви-
вчення різних видів народних ремесел і промислів [1]. Активні процеси 
національно-культурного відродження, що набули в незалежній Україні 
незворотного характеру, супроводжуються зростанням інтересу не тільки 
до загальної історії нашої держави, а й до минулого окремих її регіонів. На 
сьогодні важливо проаналізувати становлення та розвиток краєзнавства на 
Черкащині, яке до недавнього часу не стало предметом цілісного теорети-
чного дослідження.  

Краєзнавство пройшло нелегкий шлях розвитку, зайняло в сучасно-
му суспільно-політичному житті пріоритетні позиції з духовного вдоско-
налення, збереження багатовікових культурних традицій, відновлення іс-
торичної пам’яті народу, формування національно свідомих громадян не-
залежної суверенної держави. 

Протягом тривалого часу розглядався понятійно-термінологічний 
апарат поняття «педагогічне краєзнавство». Аналіз наукової літератури з 
визначення даного терміну дає нам підґрунтя визнати, що дана дефініція 
не є повністю узагальненою. Велика кількість дослідників протягом бага-
тьох років зверталися до змістового аспекту розуміння даного феномену, 
проте єдиного, загальноприйнятого визначення так і не існує. Ми розгля-
даємо дану дефініцію як галузь історико-педагогічного знання про розви-
ток освіти, науки, педагогічної думки, культури місцевого краю, вивчення 
збереження та творче використання регіонального педагогічного досвіду в 
теорії та практиці сучасних освітніх закладів. 

Передумовами виникнення краєзнавчого руху на Черкащині можна 
вважати добу Київської Русі та подальший розвиток до 30-х років ХХ сто-
ліття. Впродовж довгого періоду педагоги та наукова громадськість з інте-
ресом відносилася до вивчення навколишньої природи, місцевого населен-
ня, звичаїв, обрядів, історії свого краю. Найбільшого розквіту краєзнавство 
набуло у 20-30-х роках ХХ століття, що створювало атмосферу особливого 
соборного національно-культурного простору. Але вже на початку 30-х 
років краєзнавчий рух на Черкащині, як в цілому в Україні, почав згорта-
тися: краєзнавчі осередки закриваються, краєзнавці зазнають пересліду-
вань з боку влади, краєзнавчі видання зникають з видавничого обігу. На 
довгі роки українське краєзнавство перестає існувати. 



Середина 50-х – початок 1990-х років ХХ століття – період, коли 
краєзнавчі розробки обмежувалися рамками компартійної ідеології і носи-
ли епізодичний характер. Але це не стало на заваді відродження краєзнавс-
тва. У цей час в Україні починають відновлювати свою роботу місцеві 
краєзнавчі осередки. Ініціаторами краєзнавчих пошуків в більшості випад-
ків виступали вчителі, які організовували екскурсії та туристичні подорожі 
рідним краєм. У школах створювалися гуртки, пошукові загони, оформлю-
валися музеї і музейні кімнати. 

Особливістю суспільно-політичного та культурного життя Черкащи-
ни у 50-90-х роках ХХ століття було зростання загального інтересу до іс-
торико-культурної спадщини українського народу, що стало сприятливим 
підґрунтям для започаткування руху громадськості та відродження педаго-
гічного краєзнавства. Аматори краєзнавства разом з представниками різ-
них верств населення області відіграли суттєву роль у створенні та діяль-
ності перших об’єднань історико-культурологічного, екологічного та 
пам’яткоохороного спрямування. 

У роки розбудови і становлення молодої Української держави вже 
чимало зроблено для відродження історичної пам’яті, духовності та куль-
тури, національно-патріотичного виховання народу, передовсім молоді. 
Великого значення у суспільному житті незалежної України набув крає-
знавчий рух, як явище громадського-політичного, культурного і наукового 
життя, дієвий засіб глибокого пізнання й всебічного дослідження та ви-
вчення скарбів рідного краю.  

На Черкащині за роки незалежності краєзнавчий рух набув широко 
розмаху. В регіоні відбулося: 

– ряд історико-краєзнавчих конференцій;  
– започатковано випуск науково-популярних журналів, літописів, 
розвідок, у яких висвітлюється робота по дослідженню рідного 
краю;  

– засновано краєзнавчі премії;  
– створено міські та районні краєзнавчі осередки. 
Нині в Україні краєзнавчий рух набуває широкої популярності. Осо-

бливо після видання Указу Президента України від 23 січня 2001 року 
«Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні». Кабінет Мініс-
трів України в зв’язку з Указом прийняв постанову від 10 червня 2002 року 
«Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 ро-
ку» [2; 3].  

Отже, краєзнавство має велике значення у вихованні почуття націо-
нальної гордості і рис патріотизму, прищеплення в учнів любові до рідного 
краю. Краєзнавчий рух сприяє збільшенню наукових досліджень, підви-
щенню ефективності у вивченні рідного краю. 
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