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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА ПОЛТАВЩИНИ. 

ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ЕТАП (1991−2000 РР.) 
 

У ході аналізу наукових джерел з’ясовувався стан дослідженості та визначеності поняття «педагогічне 

краєзнавство» та його еволюцію протягом досить значного періоду у працях зарубіжних та вітчизняних науковців. 

Було здійснено розбиття розвитку педагогічного краєзнавства Полтавщини на етапи. Дана стаття присвячена 

вивченню матеріалів дослідження щодо розвитку педагогічного краєзнавства Полтавщини саме в період 

пострадянського етапу. Матеріали висвітлюють дані про найбільш значущі тенденцію цього етапу. А саме про те, 

що на цьому етапі відзначено дві чільні тенденції педагогічного краєзнавства: викривально-заперечувальну і 

об’єктивуючу. Остання виявилася перспективнішою і знаходить інтенсивний розвиток на сучасному етапі 

педагогічного краєзнавства Полтавщини, що зорієнтоване на якомога цілісніше і об’єктивніше представлення 

педагогічного минулого нашого краю.  
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Мета і задачі дослідження. Мета роботи 

полягає у вивченні і аналізі сучасних матеріалів 

та літературних джерел, щодо розвитку 

педагогічного краєзнавства Полтавщини в 

період пострадянського етапу, а саме в 

1991−2000 рр. 

Результати дослідження. Цей етап 

відзначався активним поверненням до 

педагогічної історії Полтавщини постатей і 

фактів, що перебували під забороною в 

радянські часи, викриттям характерних для 

минулого етапу недомовок і фальсифікацій, 

створенням цінностей, антагоністичних щодо 

тих, які пропагувалися раніше. З’являється 

чимало робіт історико-педагогічного 

спрямування, зокрема, авторства викладачів 

ПДПУ імені В.Г. Короленка Павла Денисовця, 

Олександра Єрмака, Віри Жук, Івана 

Кривоноса, Василя Лобурця, Панаса 

Михайлика, Володимира Пащенка; викладача 

ПОІППО імені М. Остроградського Івана 

Охріменка та ін. 

У цей час більш активно почали згадувати імʼя 

Володимира Короленка, що, не будучи 

полтавцем за народженням, прожив тут останні 

роки життя і залишив чимало спогадів у жителів 

міста. В 1991 році педінститут його імені, спільно 

з літературно-меморіальним музеєм В.Г. 

Короленка, започатковує Короленківські 

читання, що розкривають постать письменника-

демократа більш рельєфно, ніж це було прийнято 

в радянські часи. Так, незвичною для читача була 

інформація про те, що «драматизм історії призвів 

письменника до конфлікту з більшовиками, що 

захопили владу, саме з питань людяності. 

Жовтневу революцію В.Г. Короленко не 

прийняв» [6, с. 3]. В той же час, він робив усе, що 

міг, як почесний голова Ліги захисту дітей, 

заснованої в Полтаві – наперекір «усезагальному 

озвірінню», як сприймав він «новий світ». 

З'являються публікації про листи В. Короленка 

іншому відомому полтавцеві – Анатолієві 

Луначарському, наркомові освіти більшовиць-

кого уряду (1920 р.). Уперше опубліковані в 

Парижі в 1922 році, вони довгий час були 

невідомі на батьківщині автора, згодом 

позиціонувалися досить критично. Але, як 

зазначає дослідниця О. Ніколенко, «листи В.Г. 

Короленка – не стільки опозиція державі, скільки 

приватна і правдива позиція письменника, 

тривога за свій народ і революцію» [6, с. 15]. 

При розкритті проблем розвитку освіти на 

Полтавщині обговорюється інформація, що 

демонструє певну недосконалість освітньої 

політики більшовиків. Так, характеризуючи 

пошуки ефективних методів навчання в 

Полтавському інституті народної освіти, П. 

Денисовець та В. Лобурець, поміж більш 

позитивними ознаками становлення пишуть 

про те, що в 1924−1925 навчальному році все 

ще «слабка навчально-матеріальна база, 

відсутність стабільних навчальних планів та 

нестача викладацьких кадрів не давали 

можливості забезпечити належний рівень 
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підготовки майбутніх учителів»; про «провал» 

відомого в 20-ті роки «Дальтон-плану» та 

інших навчальних інновацій; нестачу 

навчальних посібників та підручників тощо [1, 

с. 105-110]. Розповідає про цей же час як один 

із найскрутніших у історії сільського 

учительства України О. Єрмак [2, с. 246-248], 

аргументуючи свої висновки статистичними 

даними. Ми схильні бачити в цих публікаціях 

не лише своєрідну сенсаційність – вони 

дозволяли вивчати шлях розвитку вітчизняної 

освіти з усіма його проблемами. 

У цей час було повернуто до наукового і 

аматорського краєзнавчого вивчення чимало 

відомих у минулому і нині постатей, 

табуйованих у радянські часи з ідеологічних 

причин – В. Щепотьєв, Г. Ващенко та ін. 

Ім’я Олександра Тихоновича Бузинного 

(09.10.1889 – р. с. невід.) – українського літерату-

рознавця, архівіста, педагога, також належить до 

відроджених. Народився в селі Топори (нині село 

Ружинського р-ну Житомир. обл.). 1914 року 

закінчив історико-філологічний факультет (сло-

весний відділ) Ніжинського історико-філо-

логічного інституту імені князя О. Безбородька. 

В 1914–1918 роках працював у Богодухівській 

чоловічій гімназії на Харківщині. В 1919–1924 

роках читав лекції у Полтавському педагогіч-

ному інституті з курсу класичних мов. У 1924–

1927 роках завідував кабінетом суспільство-

знавства, бібліотекою, виконував обов’язки 

декана факультету соцвиховання та ректора 

Полтавського інституту народної освіти. Член 

кафедри історії української культури в Харкові. 

Член Полтавського наукового товариства при 

ВУАН. З 1922 року – член колегії Полтавського 

губернського архівного управління. З 1923 року – 

завідувач розбірного відділу Полтавського 

губернського архіву. Чимало уваги приділяв 

розробці теоретичних та методичних питань 

архівної справи, використанню документів. 

Заарештований 18 вересня 1928 року і 

засуджений 2 лютого 1930 року до 5 років 

позбавлення волі. Висланий на Соловки. 

Подальша доля невідома. 

Віктор Никанорович Андрієвський (1885, 

Полтава – 1967, Дорнштадт, ФРН) – громадський 

діяч, публіцист і педагог, згадки про якого 

заборонялися як про емігранта. Закінчив 

природничий факультет Київського університету 

(1907 р.). З 1909 року викладав хімію і 

товарознавство в Полтавському комерційному 

училищі. З 1912 року був членом «Громади». В 

1913–1916 роках – гласний Полтавського 

губернського земства. У 1917 році обраний 

гласним Полтавської міської думи, а також 

членом правління губернського учительського 

союзу. Співзасновник Української партії хлібо-

робів-демократів (1917 р.). У 1917–1918 роках – 

Полтавський губернський комісар освіти. Брав 

участь у реорганізації нижчої школи, започатку-

вавши курси українознавства. З приходом біль-

шовиків змушений був залишити Полтаву. У 

1919 році виїхав до Галичини, керував продово-

льчим департаментом Державного секретаріату 

Харчових справ ЗУНР. Один із засновників 

Союзу української державності та Української 

народної партії. З 1920 року – на еміграції в ЧСР. 

У повоєнні роки мешкав у Німеччині. Автор 

праць і численних статей у пресі з протисоціаліс-

тичним спрямуванням: «М. Міхновський: Нарис 

суспільно-політичної біографії» (Мюнхен, 1950 

р.), «Микола Лисенко – батько української 

музики» (Торонто, 1962 р.), «До характеристики 

українських правих партій» (Берлін, 1921 р.), 

«Три громади: Спогади з 1885−1917 рр.» (Львів, 

1938 р.), «Микола Лисенко» (1942 р.), «Дві віри» 

(Міттенвальд, 1950 р.). Головна праця – мемуари 

в 2-х томах «З минулого: Від Гетьмана до 

Директорії»; «1917-й рік на Полтавщині» 

(Берлін, 1921 р.; 2-е вид.: Нью-Йорк, 1963 р.). 

Аналіз вузівських публікацій 90-х років 

показує також шляхетне за своєю сутністю 

прагнення викладачів зберегти відомі їм 

сторінки свого навчального закладу, розповісти 

про педагогів, що тут працювали. Це і 

поодинокі публікації, і тематичні збірники 

«Історія Полтавського педагогічного інституту 

в особах: матеріали конф., присвяченої 80-

річному ювілею ін-ту» (1995), випуск «Учених 

записок ПДПУ імені В.Г. Короленка», 

присвячений історії філологічного факультету 

(1994), «Полтавський державний педагогічний 

університет ім. В.Г  Короленка мовою 

музейних експонатів. (Нариси про музеї, 

музейні кімнати, музейні аудиторії)» за ред. 

В.Н. Жук, Н.В. Жигилій (2000), «Фізики 

Полтавщини» – методичний. посібник для 

вчителів і учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, 

гімназій, технікумів та вузів (1999). 

У цей час активізуються дослідження, 

пов’язані з діяльністю в Полтаві Інституту 

шляхетних дівчат (1818−1918 рр.), у колиш-

ньому приміщенні якого нині функціонує Пол-
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тавський технічний університет [3; 4]. Органі-

затором і натхненником цих досліджень часто 

виступає доцент Надія Кочерга, одна із фунда-

торів музею історії Полтавського національ-

ного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка. Заснований у 1975 році, в 1998 

році він отримує звання Народного і є одним із 

кращих музеїв навчальних закладів Полтави.  

Висновки. Педагогічне краєзнавство 90-х 

років ХХ століття стало часом інтенсивного 

повернення забутих імен. Варто відмітити дві 

чільні тенденції педагогічного краєзнавства цього 

часу: викривально-заперечувальну і об’єктивуючу. 

Позитивним наслідком тимчасового домінування 

першої було часткове усунення прогалин та 

викривлень при вивченні педагогічного минулого 

краю, проте більш життєздатною виявилася 

об’єктивуюча тенденція, більш толерантна і 

різнобічна за своєю сутністю. Вона продовжує 

свій розвиток у сучасному етапі педагогічного 

краєзнавства Полтавщини, що зорієнтоване на 

якомога цілісніше і об’єктивніше 

представлення науковцям і громадськості 

педагогічного минулого нашого краю 

(дослідження цього часового проміжку, який 

позиціонуємо як сучасний етап педагогічного 

краєзнавства Полтавщини, пропонує подальші 

перспективи розробки започаткованої в нашій 

роботі проблеми). 

Перспективи подальшого вивчення. 

Відзначення зростаючого наукового інтересу 

до проблем педагогічного краєзнавства, 

активних теоретичних і практичних пошуків у 

його предметному полі, простеження 

позитивних тенденцій його розвитку дає 

підстави стверджувати, що цей напрямок 

наукових досліджень має значну суспільну і 

наукову вагу та переживає сьогодні етап 

усталення своїх теоретичних та практичних 

основ. Педагогічне краєзнавство Полтавщини – 

землі, багатої своїми культурними та 

науковими традиціями – на кінець ХХ століття 

виявило себе як плідна і багатовимірна 

дослідницька царина, розробка якої набуває 

дедалі ширших перспектив.

 

 

 

Література: 

1. Денисовець П. М. Пошук ефективних методів навчання в Полтавському інституті народної 

освіти / Павло Мусійович Денисовець, Василь Єгорович Лобурець // Вища і середня педагогічна 

освіта : республік. наук.-метод. зб. – К., 1989. – Вип. 14. – С. 105–110. 

2. Єрмак О. Продвижник «Просвіти» (І. І. Ліщина-Мартиненко) / Олександр Петрович Єрмак 

// Виявлення та дослідження пам'яток національно-визвольних змагань українського народу на 

Полтавщині (1917-1920 рр.) : матеріали конф., (Полтава, 25 трав. 1995 р.) / Полтав. держ. пед. ін-

т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1995. – С. 143–147. 

3. Костриця М. Ю. Українське географічне краєзнавство: історія, методологія, постаті, 

практика / М. Ю. Костриця. – Житомир : ПП Косенко, 2006. – 444 с. 

4. Московиченко Н. О. Полтавський інститут шляхетних дівчат у першій половині XIX ст. / 

Н.О. Московиченко. // Збірник матеріалів I наукової студентської конференції історичного 

факультету, присвяченої 825-річчю м. Полтави, квітень 1998 р. / Полтав. держ. пед. ін-т імені В. 

Г. Короленка. – Полтава, 1998. – С. 17–18. 

5. Николенко О. Н. Гуманистическая ценность писем В. Г. Короленко А. В. Луначарскому / 

О. Н. Николенко // Тезисы докладов третьих Короленковских чтений, посвящённых памяти 

писателя. – Полтава, 1993. – С. 15–16. 

6. Пащенко В. А. Наследие А. С. Макаренко в системе деятельности педагогического 

института / Владимир Александрович Пащенко // А. С. Макаренко: наследие и современные 

преобразования в педагогической теории и практике : материалы Российской науч.-практ. конф., 

24–25 марта 1992 г. / Нижегород. гос. пед. ин-т им. М. Горького, Ассоциация Антона Макаренко. 

– Н.Новгород, 1992. – С. 142–143. 

 
 

 

 

 



№ 7 (28) липень 2019 р.   

 

27 

Москаленко А.Н. 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО КРАЯ. ПОСТСОВЕТСКИЙ ЭТАП 

(1991-2000 ГГ.) 

В ходе анализа научных источников выяснялось состояние изученности и определенности понятия «педагогическое 

краеведение» и его эволюцию в течение довольно значительного периода в трудах зарубежных и отечественных 

ученых. Было осуществлено разбиение развития педагогического краеведения Полтавского края на этапы. Данная 

статья посвящена изучению материалов исследования по развитию педагогического краеведения Полтавского края 

именно в период постсоветского этапа. Материалы освещают данные о наиболее значимых тенденцию этого этапа. А 

именно о том, что на этом этапе отмечено две главные тенденции педагогического краеведения: обличительно-

отрицательным и объективируя. Последняя оказалась более перспективной и находит интенсивное развитие на 

современном этапе педагогического краеведения Полтавского края, что ориентировано на как можно целостное и 

объективное представление педагогического прошлого нашего края. 

Ключевые слова: педагогическое краеведение, Полтавский край, персоналии. 

 

Moskalenko O.M. 

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL HOUSING OF POLTAVSHCHYN. POSTAL STAGE (1991-2000 рр.) 
In the course of analysis of scientific sources, the state of research and definiteness of the concept "pedagogical regional studies" 

and its evolution during a rather considerable period in the writings of foreign and domestic scientists was clarified. The division 

of the development of pedagogical regional studies of Poltava region into stages was carried out. This article is devoted to the 

study of research materials on the development of pedagogical regional studies of Poltava region in the post-Soviet period. The 

materials highlighted the most significant trends in this phase. Namely, at this stage, there are two main trends of pedagogical 

regional studies: revealing-denying and objectivizing. The latter turned out to be more promising and finds intensive 

development at the present stage of the pedagogical regional studies of Poltava region, oriented towards the most comprehensive 

and objective representation of the pedagogical past of our region. 

Key words: pedagogical regional studies, Poltava region, personalities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


