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SEKCJA 9. NAuK hIStoryCZNyCh. (иСторичеСКие наУКи)

ПОД- СЕКЦИЯ 3. Всемирная история.

 Крюков а.В. 
аспірант кафедри 

історії слов’ян інституту історії, політології та міжнародних відносин 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Питання метоДології ДоСліДження аграрної ПолітиКи ДрУгої 
речі ПоСПолитої  В галичині міжВоєнної ДоБи

Вміння застосовувати різні методи  при проведенні наукового дослідження 
складають методологію будь-якої наукової роботи. Тому найскладнішими питаннями 
у сучасних суспільних науках є методологія та проблеми, що з нею пов’язані.

Сучасна вітчизняна історіографія здійснила справжній прорив у методології 
дослідження соціально-економічних процесів. Неабияку увагу питанням вивчення 
методологічних засад формування аграрного сектору присвятили свої праці 
вітчизняні науковці,  такі як:  Ю.Ганжуров[1],  І.Колесник[2],  П.Леоненко[3], 
О.Мороз[4] та ін.. 

На сучасному етапі переважає тенденція до комплексного, всебічного 
дослідження історичних явищ і процесів, до спільного дослідження їх кількома 
науками. Як зазначає О.Мороз, «тільки  загальна методологія у поєднанні з 
міждисциплінарним підходом  можуть надати науковій праці характеру завершеного 
комплексного дослідження»[4, с.121]. 

Методологія нашого дослідження базується на фундаментальних положеннях 
провідних вчених з історії, історико-економічної теорії, працях із соціально-
економічних проблем суспільного розвитку.

Методологічну основу нашого дослідження становлять принципи історизму, 
об’єктивності, науковості, розвитку та світоглядного плюралізму, що в сукупності з 
відповідними методами і складають методологічне підґрунтя дослідження.  

Згідно із принципом історизму можна досліджувати еволюцію аграрної 
політики, аграрних відносин, аналізувати кожне явище крізь призму конкретного 
досвіду історії, при цьому зберігаючи причинні зв’язки між різними явищами та 
подіями. 

Дотримання принципу об’єктивності вимагає від автора необхідності 
неупередженої оцінки перебігу аграрних перетворень та  незалежності від   суспільно-
політичних орієнтацій. Саме об’єктивність забезпечує принцип науковості, який і 
передбачає обов’язкову доказовість положень та висновків, спирається на широку 
джерельну базу.

 Важливим методологічним принципом дослідження аграрної політики  
Польщі в Галичині міжвоєнного періоду  є принцип розвитку,»так як ніщо у світі не 
може з’явитися без передумови. Спочатку формується передумова, потім можливість 
чогось нового, нарешті - при наявності відповідних умов можливість перетворюється 
на дійсність»[1, с.36]. Саме з такої позиції  висвітлюються історичні та економічні 
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передумови аграрних реформ польських урядів  в Галичині 1921-1939 рр. 

Використання у дослідженні принципу світоглядного плюралізму дає 
можливість врахувати  суперечливі погляди вчених на одне і те ж явище в історичному 
процесі. Так, вчені радянської доби  досліджували проблему аграрної політики  Другої 
Речі Посполитої  в Галичині  між двома світовими війнами в руслі ідеології того часу, 
однак їхні праці заслуговують на увагу, бо містять корисний емпіричний матеріал.

Перераховані принципи застосовуються в нашому дослідженні завдяки 
сукупності теоретично обгрунтованих способів пізнання – методів. 

Одним із найдавніших методів, що використовується в будь-якій галузі знань, 
у тому числі й у процесі вивчення агарної політики Польщі в Галичині міжвоєнної 
доби, є метод  описової статистики, який дає змогу за допомогою  цифрових даних 
проаналізувати динаміку розвитку аграрного виробництва, економічні, соціальні, 
демографічні, культурні зміни.

Дослідження аграрних процесів на селі неможливе без врахування 
статистичних матеріалів. До статистичних ми віднесли такі методи: порівняльного 
аналізу, табличне й графічне зображення даних, які використовуються під 
час встановлення залежності рівня розвитку аграрної  сфери від результатів 
впровадження аграрних реформ; при вивченні наслідків аграрної політики тощо.

Кількісну сторону явищ і процесів господарського життя можна виразити  
через математичні методи, які «допомагають виявити кількісну сторону процесів і 
явищ господарського життя, їх перехід в нову якість» [3, c.128] . 

У процесі дослідження аграрної політики з методологічної точки виникає 
потреба застосування системно-структурного  методу, який допомагає при 
дослідженні сутності категорій «аграрна політика», «аграрна сфера», «аграрні 
реформи», «аграрні відносини» тощо.  Застосування даного методу дає змогу виявити 
взаємозв’язки і взаємозалежності між складниками в  досліджуваній системі. 

Сприятиме відтворенню реальних фактів досліджуваного періоду 
застосування методів аналізу та синтезу різнопланових джерел і літератури, що 
дозволить врахувати й оптимально використати науковий доробок радянських і 
сучасних істориків, політичних, державних та культурних діячів, представників 
української діаспори з соціально-економічних питань життя українського села 
міжвоєнного періоду та достатньо повно і глибоко опрацювати архівні матеріали. 

Відтворюючи особливості тогочасного життя на основі малодосліджених 
фактів,  можна долучити до наукового інструментарію емпіричний метод. Звернення 
до цього методу, що частіше за інші використовується в історичній науці, дає 
можливість здобути інформацію шляхом проведення  аналізу спогадів, щоденників 
та мемуарів.

У процесі дослідження використовуються також специфічні історичні 
методи, серед яких – порівняльно-історичний, ретроспективний,  проблемно-
хронологічний  та історико-генетичний. 

Порівняльно-історичний  метод дає змогу здійснити аналіз формування 
аграрної політики Польщі в Галичині у досліджуваний період, допомагає  
проаналізувати  характер її формування, виявити окремі аспекти.

Вивченню минулого за більш пізніми ступенями його розвитку сприяє 
застосування ретроспективного методу, який дає змогу відійти від сьогодення 
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й поступово звернутися до історичного минулого, виділяючи при цьому 
найхарактерніші риси і тенденції, а також закономірності розвитку аграрного 
сектору  міжвоєнної доби.  Завдяки цьому методові можна  краще оцінити здобутки 
та прорахунки аграрного господарювання попередників. 

При розгляді аграрних проблем має значення і проблемно-хронологічний 
метод, який зумовлює структурну побудову дослідження. Це дасть можливість з 
належною повнотою показати основні аспекти аграрних відносин,  зміни в організації 
сільського господарства  та зробити аналіз кожної проблеми у її часовій послідовності 
та динаміці. 

Історико-генетичний метод застосовувався нами  для розкриття 
закономірностей розвитку  програм польських урядів щодо аграрного питання, 
висвітлення еволюції позицій політичних партій Польщі по питанню аграрної 
реформи на галицьких землях у 20-30-х рр...

Всі  вище перелічені  методи сукупно дозволять опанувати наявну літературу 
з проблеми, вивчити джерела, систематизувати та узагальнити отриману інформацію, 
що дасть можливість уникнути при дослідженні суб’єктивних оцінок, забезпечить 
наукову достовірність результатів дослідження.

Таким чином методологічним підґрунтям нашого дослідження є комплексний 
та міждисциплінарний підхід до аналізу аграрної політики польських урядів в 
Галичині  міжвоєнної доби.
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 мохір ліна Володимирівна
аспірантка кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Інституту 
історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського Чернігівського 

національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка.
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організаційна СтрУКтУра та СтатУт 
ПіВДенно-захіДного ВіДДілУ

 імПераторСьКого роСійСьКого географічного тоВариСтВа

Анотація: стаття присвячена організації відкриття Південно-Західного Відділу 
Імператорського Російського Географічного Товариства, головних положень статуту 
та структури  роботи представників організації.  
 
Ключові слова: Південно-Західний Відділ, Російське Географічне Товариство, статут, 
організаційна структура.  

На початку 70-х років ХІХ ст. репресивні заходи самодержавства щодо 
української інтелігенції дещо послабились. У свою чергу, це дало можливість 
колишнім громадівцям знову об’єднатися та продовжити розпочату у 60-х роках 
справу. Проте, Громада 70-х років значно відрізнялася від Громади 60-х років ХІХ ст. 
не тільки кількісним, а й якісним складом та структурою. Якщо раніше, до Громади 
приймали студентську молодь, яка була захоплена романтизмом, народницькою 
ідеєю, визнавала українську мову та культуру, то нова Громада була більш таємною 
організацією зі строгим відбором своїх представників. Тому, почала приймати до 
своїх лав переважно високоосвічених, ерудованих діячів з глибокими національними 
переконаннями [7, 82]. Перші кроки у громадівській діяльності стала організована 
та проведена експедиція П. Чубинського з метою вивчення Південно-Західного 
краю в етнографічному аспекті. Розпочалася робота, яку очолив П. Житецький, 
над словником української мови. В. Антонович та М. Драгоманов активно готували 
до друку «Історичні пісні малоросійського народу». До цього кола діяльності було 
залучено чимало людей, поруч з старими, але досвідченими діячами української 
культури, працювала та виховувалася нова генерація молодих дослідників. Вони 
згодом стали представниками громадівського руху. На спеціальних засіданнях 
обговорювали організаційні засади своєї діяльності, затверджувався календарний 
план, проводили аналіз своїх наукових розвідок з української історії, етнографії 
та фольклору. Починаючи з 1872 р. цензура почала пропускати до друку роботи 
підготовлені громадівцями та ставити на сцені україномовні вистави. Безперечно, 
цим не могла не скористатися Громада, почали готувати до друку «Кобзар» Т. 
Шевченка, «Байки» Л. Глібова, «Збірник українських пісень» М. Лисенка, «Народные 
южнорусские сказки» І. Рудченка та ін. [7, 85-86]. Таким чином, діяльність 
громадівців повністю спрямовувалася на просвітництво. Тогочасні умови роботи 
Громади вимагали створення єдиного координуючого центру, легальної установи, 
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яка могла б об’єднати всі наукові сили тогочасної України. Така інституція повинна 
була надавати громадівцям можливість значно розширити свої починання в царині 
українознавства, збільшити обсяг видавничої літератури, користуватися допомогою 
багатьох наукових та адміністративних установ, залучати до роботи нових 
кваліфікованих фахівців. 

Одну з провідний ролей в становленні легальної установи зіграв П.П. 
Чубинський. З листа П. Чубинського до М. Максимовича від 25 січня 1872 р. 
дізнаємося, що в цей час, П. Чубинський їде до Києва з метою зайнятися справами 
щодо відкриття Відділу Географічного Товариства на Україні. До генерал-губернатора 
П. Чубинський подав складений статут майбутнього Відділу підписаний багатьма 
представниками громадівського руху. У листі, П. Чубинський, зазначав: «… мы 
теперь будем иметь постоянное учреждение для изучения края» [10, 55]. Власне, 
справа по відкриттю організації була розпочата. Для представників українських 
Громад відкриття Відділу мало велике значення, оскільки легально утворена та діюча 
організація давала можливість відкрито займатися дослідженням історії України.

Проте, варто зазначити, якщо П. Чубинський зумів провести вдалу 
організаційну роботу по утворенню Відділу, то ідея його заснувати виникала не 
лише у нього. Мова йде про М. Юзефовича та В. Шульгіна, в майбутньому головні 
вороги Південно-Західного Відділу. Куратор округи Антонович стверджував, що 
М. Юзефович та В. Шульгін були ініціаторами Відділу. У своєму листі зазначав: 
«… мне сами говорили Юзефович и Шульгин о инициативе в учреждение Отдела. 
Осталось только сожалеть, что по каким-то личным недоразумениям участие их в 
ходе этого дела сперва ослабло, а потом и прекратилось…» [8, 16]. Документи архіву 
Київського генерал-губернатора засвідчують, що дійсно ініціатором створення 
Відділу був М. Юзефович. До нього звертався князь О. Дондуков-Корсаков, якому 
М. Юзефович надіслав зворотного листа, в якому між рядками можна прочитати, 
що він претендував на місце голови Відділу. Також М. Юзефовичу був переданий 
статут з підписами майбутніх представників Відділу, після ознайомлення з ним 
надіслав чергового листа до князя, в якому зазначав про розходження думок 
відносно методів, способів організації та затвердженого складу. Після того, як голову 
Південно-Західного Відділу обрали Г. Галагана у М. Юзефовича ще більше виявилося 
розбіжностей в поглядах та зіграв людський фактор – образа на те що, не він очолив 
посаду голови Відділу. У майбутньому саме це зіграє вирішальну роль у відкритій 
боротьбі, щодо ліквідації такої потужної наукової установи як Південно-Західний 
Відділ Імператорського Російського Географічного Товариства.   

27 квітня 1872 р. на засіданні Ради Географічного Товариства розглядалося 
питання про заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського 
Географічного Товариства на території України. Були критичні закиди й різки 
зауваження ініціаторові та головному організаторові Відділу. Більшість представників 
головного Товариства виступали проти заснування Відділу, мотивуючи це тим, що 
дослідження краєзнавчого характеру проводяться на території Малоросії з часів 
утворення Географічного Товариства і негайної потреби в філіалі не існує. Нові 
Відділи бажано створювати на далеких східних окраїнах, де існує для географічних 
дослідів широке підґрунтя, як на приклад у Східному Сибірі, Центральній Азії 
та на Кавказі. Зовсім інша ситуація в європейській частині Російської імперії. 
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Західні окраїни, тобто територія України, зв’язані з Петербургом залізницею, для 
дослідження становлять невеликі території. Тому, утворений Відділ може виявитися 
нежиттєздатним, як наприклад Північно-Західний [8, 19]. Офіційні київські кола 
пропонуючи відкрити Південно-Західний Відділ уявляли його роль значно вужче. 
Князь О. Дондуков-Корсаков у своєму першому листі до президента Російського 
Географічного Товариства, окреслив його функцію в формі «Головного статистичного 
комітету». Робота Відділу мала спиратися на головних прийнятих положеннях для 
Північно-Західного Відділу, з єдиною різницею, що у коло занять Південно-Західного 
не будуть входити завдання археології та археографії [3, ф. 10, спр. 18078, арк. 2]. Це 
зрозуміло, бо відповідні установи в Києві вже існували. 

 Завдяки дружнім стосункам П. Чубинського та О. Літке і виголошеній 
промові останнім, в якій зазначалося, що нібито не гарно відмовляти вищим 
інстанціям, генерал-губернатору О. Дондукову-Корсакову, високоповажній особі, 
іншим відомим особистостям у Товаристві, зокрема Г. Галагану, В. Шульгіну, Н. Бунге, 
М. Юзефовичу, крім того, що вони були дійсними членами Російського Географічного 
Товариства. Швидше за все, ці фактори зіграли вирішальну роль у долі відкриття 
Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства. 
Залишалося питання матеріального характеру. Російське Географічне Товариство 
функціонувало та проводили свої дослідження за рахунок членських внесків та 
коштів з державної скарбниці. Першого травня 1872 р. секретар Географічного 
Товариства вислав до Києва запит, в якому зауважував, що існування Відділу буде 
відповідати своїй меті й давати користь, коли в матеріальному відношення Відділ буде 
забезпечений. Досвід роботи Товариства засвідчував, що одних членських внесків 
замало, щоб організація працювала потужно [8, с. 19-20]. Крім цього, Товариство 
зазначало, що керівництво буде допомагати у роботі Відділу за визначеними 
положеннями Статуту, в якому не зазначалося про фінансове забезпечення. Тому, 
Рада Географічного Товариства, у дипломатичний спосіб, намагалася дізнатися про 
матеріальне забезпечення Відділу. Вагомої фінансової підтримки з боку влади Відділ 
не мав. Це видно з листа князя О. Дондукова-Корсакова від 1 червня 1872 р., в якому 
він не міг назвати жодного джерела фінансування, сподівався лише на членські внески. 
Проте князь, зазначав, що Відділ може приносити користь з невеликим матеріальним 
забезпеченням, особливо за підтримку працюючих у ньому вчених університету [8, 
20]. Не дивлячись на всі складності, Рада Товариства дозволила організувати Відділ 
на території України. 10 листопада 1872 р. було затверджено імператором Російської 
імперії «Положение о Юго-Западном Отделе Русского Географического Общества», 
в якому зазначалися наступні статті «При содействии Императорского Российского 
Географического Общества учреждается Отдел под названием «Юго-Западного»». 
«Ю-З О ИРГО под ближайшим руководством Главного Начальника края занимается 
преимущественно изучением Киевского учебного округа во всех тех отношениях, 
составляют предмет занятия общества и с особенностью по исследованию статистики 
и этнографии». «Привидение в известность материалы хранящийся в архиве и у 
частных лиц. Рассмотрение их, решить какую пользу могут принести науке. Оказывать 
содействие частным лицам посещающих Юго-Западный край с ученой целью и 
старается привлечь к изучению этого края лиц. Собирание и хранения учебных 
пособий относящихся кругу их пособия, как то книги печатные и рукописные, карты 
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и этнографические предметы». «Юго-Западный Отдел избирает лиц, которые могут 
быть полезные для его ученых трудов. Лица, пользующие званием – сотрудника 
ИРГО» [6, ф. ІІ, од. зб. 6772, арк. 2]. «Лицо, которое сделает денежные вклады в пользу 
Юго-Западного Отдела не менее 300 рублей получает на основание Устава ИРГО 
звания члена – соревнователя Общества и диплом за подписями Председателя ИРГО» 
[6, ф. ІІ, од. зб. 6772, арк. 3]. «Отдел избирает из своей среды Председательствующего 
и Правителя дел. Утвержденный в этом звании Главного начальника Юго-Западного 
Отдела. Особенные потребности утверждаются с Главным начальником края». «Для 
удержания Отдела используются из ежегодных денежные взносы его членов. Суммы 
принадлежащие Отделу расходятся по рассмотрению Правителя, с запискою в 
основною шнуровою книгу, предоставляющую окончанию года на ревизию собрания 
членов Отдела».

До положення Південно-Західного Відділу додані виписки з параграфів 
Статуту Імператорського Російського Географічного Товариства. Вони були 
надруковані за визначенням загальних зборів Південно-Західного Відділу 6 березня 
1873 р. за керівника справ О.Русова [6, ф. ІІ, од. зб. 6772, арк. 8]. Відділ розділявся 
на чотири відділення: перше - Географія математична, друге - Географія фізична, 
третє – Етнографія та четверте - Статистика [6, ф. ІІ, од. зб. 6772, арк. 6]. Члени-
співробітники не зобов’язані сплачувати грошові внески. У зборах Відділу вони 
користувалися голосом – нарадчих. Їхні наукові розвідки друкувалися за рахунок 
Відділу на тій основі, що й роботи дійсних членів. Всі представники Відділу мали 
право на безкоштовне отримання «Записок» та інших збірників від Відділу та 
Товариства. Голову Відділу обирали на чотири роки. Він назначав собі помічника 
за згодою представників Відділу. Вибір голови проходив таємним голосування 
на записках, обраним визначався той, хто набрав більше половини від загальної 
кількості голосів. Голова організації був головним у Відділі і на загальних зборах. Від 
його імені проходили всі відносини з різними державними та науковими установами. 
Він, у свою чергу, слідкував за чітким виконанням Статуту, перевіряв діловодство. 
Мав право зупинити збори та накласти вето на будь-яке розпорядження. Також 
слідкував за всіма інноваційними процесами в науці, залучав до цієї роботи членів 
Відділу. Якщо з поважних причин голова не брав участь у роботі Відділу, його функції 
переходили до помічника, котрий, на час відсутності голови, володів його правами 
та обов’язками. Важливого значення мала робота керівника справ. Його функції 
були досить широкими та відповідальними. Він обирався із числа членів Відділу, 
займався питаннями канцелярії, мав право без відома Голови відкривати листи, які 
приходили на ім’я Відділу, завідував усією перепискою організації. Докладав про 
листи та посилки всім членам Відділу. Також складав журнал зборів, річні звіти, вів 
бухгалтерські книги, зберігав печатки, завідував архівом та бібліотекою [6, ф. ІІ, од. зб. 
6772, арк. 7]. Відділ брав зобов’язання друкувати матеріали, які надходили до редакції. 
Це мали бути «Записки» та інші видання, які друкувалися російською мовою. Проте, 
деякі роботи, через поважні причини, могли друкуватися на іноземних мовах [6, ф. 
ІІ, од. зб. 6772, арк. 8]. Таким чином, «Положение» Відділу та виписки з головного 
Статуту Російського Географічного Товариства визначали головні положення, права, 
обов’язки представників Південно-Західного Відділу. 

Офіційне відкриття Південно-Західного Відділу відбулося 13 лютого 1873 
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р. у м. Києві, у приміщенні Державного Банку. Головою став Г. Галаган, керівником 
справ Відділу назначили П. Чубинський, його заступником О. Русова. Першу промову 
виголосив князь О. Дондуков-Корсаков, в якій не було жодних політичних вказівок 
чи навіть натяків, порад та побажань. 14 лютого 1873 р. князь надіслав телеграму 
на ім’я віце-президента Російського Географічного Товариства П. Семенова: «Вчора 
я відкрив Південно-Західний Відділ Товариства. З приємністю повідомляю про це 
й надіюсь, що Відділ буде гідним наслідувачем наукової діяльності Товариства» 
[9, 42]. Членами засновниками було обрано – В.Л. Беренштама, В.І. Бооля, М.Х. 
Бунге, Ф.К. Волкова, П.І. Житецького, В.І. Зайончевського, О.В. Клосовського, М.О. 
Константиновича, В.Х. Кравцова, М.М. Левченка, М.В. Лисенка, П.К. Любимова, О.О. 
Русова, Ю.Ю. Цвітковського, П.П. Чубинського та ін.. [1, 31]. Провідне місце серед 
представників Відділу займали діячі Київської та Чернігівської губерній. Від останньої 
до складу Відділу увійшли: О.М. Лазаревський, Л.О. Милорадович, О.І. Ханенко, 
О.Ф. Ліндфорс, В.В. Тарновський, М.О. Константинович, М.І. Тхоржевський, С.Д. 
Ніс, П.С. Іващенко, А.А. Кандиба та інші [2, ф, ІІ, спр. 6777. арк. 2-5]. Діячів Відділу 
розділяли на категорії: дійсні члени, почесні члени, члени-співробітники та члени 
«соревнователи» [8, 274-275].Територіальні межі діяльності Південно-Західного 
Відділу обмежувалися Київським учбовим округом, до складу якого входило п’ять 
губерній: Київська, Чернігівська, Полтавська, Подільська та Волинська. 

Варто зазначити про фінансову сторону у діяльності Відділу. Робота 
діячів не оплачувалася, все основувалося на добровільних засадах. Відділ мав 
власну скарбницю, яка поповнювалася за рахунок членських зносів. Розрахункові 
документи Відділу, свідчать, що на протязі року дійсний член мав особисто приїхати, 
або переслати поштою членський внесок у розмірі 10 рублів [4, ф. 2, од. зб. 6776, арк. 
2]. Ця сума зазначалася у Статуті організації. Бланк переводу коштів представляв 
собою листок з печаткою типографії Імператорського університету Св. Володимира, 
на якому зазначався день та рік відправлення коштів [5, ф. 2, спр. 35. арк. 4-5]. Також 
документи засвідчують, що представники Відділу не всі пересилали 10 рублів, а отже 
членські внески були різними. Так, наприклад, І. Чередниченко здійснив переказ у 
розмірі 11 рублів 45 копійок сріблом за два роки у розмірі 10 рублів [5, ф. 2, спр. 35, 
арк. 18]. З м. Чернігів, дійсний член О. Ханенко переслав 5 рублів сріблом на потреби 
Відділу та 1 рубель 45 копійок на пересилку першого тому «Записок» [5, ф. 2, спр. 35, 
арк. 19]. В. Ткаченко надіслав до скарбниці Відділу 8 рублів сріблом, з них 3 рублі, за 
його проханням, мали йти на потреби Відділу [5, ф. 2, спр. 35, арк. 39, 42]. Дійсний 
член О.Ф. Ліндфорс з Чернігівської губернії надіслав рівно 10 рублів [5, ф. 2, спр. 35, 
арк. 101], М. Білозерський з м. Борзна на Чернігівщині пожертвував 9 рублів, із них 
5 рублів мали йти на діяльність Відділу, 4 рублі на пересилку двох томів «Записок» 
та звіт про роботу Відділу протягом 1875-1876 рр. [5, ф. 2, спр. 35, арк. 170]. Крім 
того, пожертвування надходили не систематично. Всі ці негативні явища викликали 
труднощі у роботі Південно-Західного Відділу, які проявлялися перш за все у 
видавництві результатів діяльності дійсних членів та співробітників. Крім цього, 
коштів не вистачало для елементарного у роботі будь-якої організації - купівля столів, 
стільців, канцелярського приладдя. До матеріальних проблем додавалися труднощі з 
приміщенням. Власної будівлі Відділ майже за три роки свого функціонування так і не 
здобув. Протягом тривалого часу використовував зал університету Св. Володимира, 
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або приміщення Колегії Г. Галагана, в яких влаштовувалися чергові та позачергові 
засідання, читання рефератів та доповідей. 

На перших засіданнях представники Відділу розробили спеціальні програми 
для збору матеріалу з етнографії, географії, статистики та правознавства. Програми 
охоплювали широке коло питань, тому були цікаві антропологам, мовознавцям, 
історикам, етнографам і навіть астрономам. Для апробацій матеріалів були створені 
кілька спеціалізованих комісій, які після опрацювання рукописів передавали їх 
на опублікування. Наукові видання знайшли позитивні відгуки не тільки серед 
вітчизняних вчених, а й за кордоном. Француз Л. Рамбо, італієць А. де-Губернатіс, 
англієць Ральстон схвально відізвалися про «Записки» Відділу, зокрема про роботи 
М. Лисенка, О. Русова та І. Рудченка. 

До 1874 р. Відділ друкував свої замітки в газеті «Киевлянин», а з цього 
року газета «Київський телеграф» стає його періодичним, друкованим органом. 
Редакційна комісія знаходилась у м. Києві на Олександрійській вулиці у колишньому 
будинку Балаховського № 53. Матеріал для газети збирали від п’яти губерній 
Київського учбового округу. Ціна газети - підписна становила 7 рублів без доставки, 
з доставкою і пересилкою 8 рублів 50 копійок. На пів року – 4 рублі без доставки і 
пересилки, з доставкою і пересилкою 5 рублів З 1876 р. замовити газету можна було в 
Чернігові у книжковому магазині Кранца. «Київський телеграф» - було політичним та 
літературним виданням, котре виходило три рази на тиждень по понеділкам, середам 
та п’ятницям. У газеті опубліковувалися останні політичні вітчизняні та зарубіжні 
новини. Також друкувалися різноманітні оголошення, літературні твори, замітки з 
суспільного життя губерній. Крім цього, на шпальтах газети розміщували реферати, 
підсумки конференцій, оголошення про засідання Відділу, відомості про організацію 
та проведення ІІІ Археологічного з’їзду, оголошення про публіцистичну роботу 
діячів, кореспонденцію про нагальні питання земського та міського самоврядування. 

Таким чином, Південно-Західний Відділ Імператорського Географічного 
Товариства за короткий час, став справжньою потужною науковою установою. Як 
стверджувала Н.Д. Полонська-Василенко: «…першим кроком на шляху до створення 
Академії наук були заходи українських вчених щодо відкриття Південно-Західного 
Відділу Російського Географічного Товариства». Він розгорнув інтенсивну науково-
дослідну роботу, що охоплювала широке і всебічне дослідження минулого України. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 4. История Украины.

науменко л. В.
Аспірант кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»

іСторичний мУзей м.і. СіКорСьКого – хранитель БезСмертної 
іСторії УКраїнСьКого нароДУ

Переяславщина – благословенна українська земля, миле давньоруське осердя. 
Віки перебігли цим краєм, залишивши нині сущим неоціненні скарби – пам’ятки 
матеріальної та духовної культури багатьох племен і народів. У столичному місті 
землі переяславської, що оповілося над берегами предковічного Трубежа, кожен 
може пройти оберегами пам’яті роду і народу, прихилитися до рідних скарбів, 
адже стародавнє місто Переяслав-Хмельницький – славиться десятками музеїв, 
що розкривають історію нашої землі. Вперше Переяслав згадується у літописі 
під 907 роком. Довгий час місто було центром удільного князівства, також до 
будівництва Софіївського собору в Києві, у Переяславі містилась резиденція 
руських митрополитів. В історії України значення Переяслава важко переоцінити, 
особливо «Переяславської ради» 1654 року. У Переяславі розташований історико-
етнографічний заповідник в складі якого 371 пам’ятка історії й архітектури України 
та великий музей архітектури і побуту. У місті функціонує 27 музеїв (через це його 
часто називають містом музеїв). В самому Переяславі 10 пам’яток архітектури і 
містобудування національного та місцевого значення. В музеї архітектури та побуту 
розташована 61 пам’ятка архітектури та містобудування [1].

Вивчення історико-культурної спадщини краю, розвиток музейної справи на 
Переяславщині нерозривно пов’язані з іменем заслуженого працівника культури 
України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Героя України 
Михайла Івановича Сікорського – незмінного директора закладу у 1951-2008 рр., 
почесного генерального директора НІЕЗ «Переяслав». За 55 літ своєї подвижницької 
діяльності в м. Переяслав-Хмельницькому Михайло Іванович разом з колективом 
створив низку оригінальних музеїв, слава про які лине далеко за межі України [2, c. 
309-310].

Початок музейної галактики бере з Історичного музею, фонди якого 
нараховують близько 12-ти тисяч експонатів [3, c. 5]. Експозиція відкривається 
розділом, що розповідає про боротьбу українського народу проти польської шляхти 
напередодні національно-визвольної революції 1648-1657 р.р., коли Переяслав був 
одним із центрів козацько-селянських повстань. Тема козацтва є наскрізною для 
української історії нових та новітніх часів, а тому визначається необхідністю більш 
глибокого аналізу історії української державності періоду Гетьманщини [4].

В музеї представлена козацька і польська зброя тієї епохи, російська кольчуга 
XVI ст., панцир польського гусара XVI ст., картина невідомого художника кінця XVII 
ст. «Козак Мамай» (оригінал), польсько-литовський статут XVII ст., ядра, знайдені 
на Борисівському полі, де в травні 1630 року відбувся бій повстанців під проводом 
Тараса Федоровича (Трясила) з військами коронного польського гетьмана Станіслава 
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Конєцпольського. Дві зали присвячені національно-визвольній революції 1648-1657 
р.р. під проводом Богдана Хмельницького. Даний музей зберігає козацьку і польську 
зброю XVII ст. (шаблі, крем’яні пістолі, ятагани, рушниці, порохівниці), козацький 
жупан XVII ст., сідло козацької старшини, сволок XVIII ст., портрет невідомого 
автора Б. Хмельницького XVII ст. (оригінал), перначі – символ влади полковників, 
бунчук, шаблі особистої охорони Б. Хмельницького, картини, що розповідають про 
боротьбу українського народу за свою свободу і незалежність, портрети полковників 
Б. Хмельницького та ін. Під час національно-визвольної революції Переяслав був 
визначним дипломатичним центром України з населенням близько 36 тис. чоловік.

Музей розкриває події життя України після національно-визвольної революції. 
Зокрема, про повстання Переяславського полку, участь переяславців у війні зі 
шведами, гайдамацькому русі та війні з Наполеоном 1812 року. Також, в експозиції 
представлена колекція орденів царської Росії, портрети видатних полководців, зброя 
з колекції фельдмаршала Апраксіна [5, c. 4].

В місті Переяславі-Хмельницькому переплелись історія і сучасність, в даному 
місті творилась держава Україна, це місце зародження духовності української 
нації. Власне саме з Переяславом пов’язана перша згадка слова «Україна» в літописі 
«Повість минулих літ». Переяслав – це земля, якою ходили князі Володимир Мономах, 
Володимир Глібович, Юрій Долгорукий, гетьман України Богдан Хмельницький, Іван 
Мазепа, філософ-просвітитель Григорій Сковорода, поет і художник Т.Г. Шевченко, 
творчість якого тісно пов’язана з Переяславом. Переяславці свято шанують історію 
міста, його засновників, тих, хто прославив його ім’я, бережно збирають та зберігають 
пам’ятки історико-культурної спадщини українського народу. Волею історії ім’я 
Тараса Шевченка ототожнено з Україною і разом з тим з Переяславом. Адже серед 
святих місць України таких як Керелівка – місце дитинства Тараса Шевченка та Канева 
– місцем останнього і вічного його спочинку, місто Переяслав – місце його творчого 
злету, місце написання, на думку літераторів, найкращих його творів серед яких і 
закличний «Заповіт» [1]. Саме тому, особливе місце в історичному музеї виділено на 
висвітлення великого митця Т.Г. Шевченка. 

В музейних залах відтворено епоху даного часу. В експозиції представлено меблі 
тих років, посуд, вироби із фарфору, зокрема знаменитої фабрики Міклашевського, 
побутові речі, книги, картини з видами древнього Переяслава, копії робіт Т.Г. 
Шевченка. На подвір’ї музею споруджено пам’ятник знаному кобзарю.

Національно-визвольні процеси на Переяславщині – один із найбільш 
драматичних періодів в історії України, позначений болісним пошуком національної 
моделі державотворення та виходу із загальнонаціональної кризи, інтервенцією, 
калейдоскопічною зміною правлячих режимів та кривавою боротьбою за владу 
різних політичних сил. В історичному музеї широко представлено початок XX 
століття, революцію 1917 року і громадянську війну, створення Української 
народної Республіки. В залі експонуються оригінали документів того часу: оригінали 
декретів, звернень, агітаційних плакатів, зброя, одяг та ін. Також, висвітлено й 
післяреволюційний період Переяславщини, колективізацію і голодомор 1933 року, 
Велику Вітчизняну війну, на фронтах якої загинуло тисячі переяславців, післявоєнну 
відбудову народного господарства, нагородження Переяслава орденом Дружби 
народів в 1979 році. Завершується експозиція сучасним періодом, проголошенням 
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України незалежною державою [3, c. 5-6].

Історичний музей міста є неоціненним надбанням нашої історії, а ім’я його 
творця навіки залишиться вписаним золотими літерами у родовід вітчизняного 
музейництва. Адже його внесок у популяризацію української народної культури, 
збереження історичних, духовних і культурних цінностей просто неймовірний. Його 
доробок як вченого ще потребує копіткого дослідження та наукового осмислення, 
але конкретні справи М.І. Сікорського вже працюють на користь держави і народу.
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Сумський ОІППО

ВПроВаДження інформаційно-КомУніКаційних технологій 
В оСВітній ПроцеС яК ноВий етаП розВитКУ загальнооСВітніх 

ШКіл УКраїни

Анотація. У статті розглядаються проблеми впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у загальноосвітні школи України. Описано можливості 
та переваги, які надають ІКТ для учасників освітнього процесу. На прикладі Сумської 
області наведені дані по забезпеченню комп’ютерами загальноосвітніх шкіл. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), освіта, 
проблеми впровадження ІКТ, інформаційна грамотність.

thE INtroduCtIoN of INforMAtIoN ANd CoMMuNICAtIoN 
tEChNologIES  IN EduCAtIoNAl ProCESS AS A NEW StAgE of 

dEVEloPMENt of uKrAINIAN gENErAl SChoolS
Annotation. In the article the problems of introduction of information and 

communication technologies(ІCТ) in general schools of Ukraine are examined. Possibilities 
and advantages that give ІCТ for the participants of educational process are described.  The 
results on providing computers for general schools are given on the example of the Sumy region.

Keywords: information and communication technologies(ІCТ), education, problems 
of introduction of ІCТ, informative literacy.

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми пояснюється процесом 
комп’ютеризації всіх сфер людської діяльності, що є однією із глобальних потреб 
сучасного світу. Причина тому – нечуване для попередніх епох підвищення 
ролі інформації, перетворення її в одну з найважливіших рушійних сил усього 
виробничого й громадського життя. Тому впровадження комп’ютерних технологій 
у сферу освіти можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок у розвитку 
сучасного інформаційного світу в цілому.  

аналіз актуальних досліджень. Методика впровадження ІКТ в навчально-
виховний процес загальноосвітньої школи, теорія і досвід розробки педагогічних 
програмних засобів та використання їх у навчальному процесі, принципи та методи 
навчання з використанням комп’ютера висвітлені в роботах В. Бикова[1], М. Жалдака 
[2,с.9], Ю. Жука [3,с.36], Н.Морзе [7,с.112],  І. І. Мархеля [6,с.7],І. І. Якухно [12,с.347] 
та інших.

мета статті: визначити переваги впровадження ІКТ у загальноосвітні 
навчальні заклади України.

Виклад основного матеріалу. Україна сьогодні переживає соціальні та 
економічні зміни, сповідуючи демократичні принципи розвитку, орієнтується на 
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економічну і соціальну інтеграцію до європейської структури. Реально виникає 
потреба у молодих кадрах, які могли б брати участь у створенні нової економічної 
держави, тобто здійснювати перебудову економіки, яка спроможна підтримувати 
національну конкурентоспроможність в період швидких технологічних змін і 
глобалізації ринків.

Ефективна освітня політика є вирішальною у створенні умов для успіху 
та прискорення трансформацій у суспільстві. Саме вона має передбачати якісні 
результати, які буде отримано в процесі трансформації освіти. Освітні стандарти 
мають забезпечувати засвоєння учнями основних знань та формування у них 
навичок ХХІ століття, необхідних для досягнення успіху в глобальній економіці.

В умовах сьогодення, коли створюється єдиний інтелектуальний і освітній 
простір засобами Інтернет технологій, нагальною проблемою стає поєднання 
класичних педагогічних технологій з інноваційними інформаційними технологіями 
навчання. Розвиток інформаційного суспільства передбачає певні зміни у сфері 
освіти, реформування її таким чином, щоб кожен учень міг би мати вільний 
доступ до інформації та знань, а також міг би обирати власну траєкторію навчання, 
реалізовувати власний потенціал.

Інформатизація освіти є одним з пріоритетних напрямів модернізації 
вітчизняної освітньої системи. Необхідність впровадження ІКТ педагогами в освітній 
процес визначено у нормативних актах України: Закон України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [4], Постанова 
кабінету міністрів України Про затвердження Державної цільової програми 
впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року [5], 
Національний проект «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної 
(4G) освітньої мережі національного рівня [9] та інші. У даних нормативних 
документах підкреслюється необхідність набуття вчителями інформаційної 
грамотності та навичок розробки цифрових освітніх ресурсів.

Саме інформаційно-комунікаційні технології є основним підґрунтям для 
трансформації навчання, забезпечують його інструментами, необхідними для 
вдосконалення методів викладання, а також підтримку навчального середовища, 
зосередженого на потребах учня. Ефективне середовище електронного навчання 
створюється за допомогою використання потужних комп’ютерів, відповідного 
освітнього програмного забезпечення, широкого доступу до мережі Інтернет та 
інфраструктури з потужними серверами. 

Професійний розвиток та готовність вчителя до інновацій є вирішальним 
фактором для успішного виконання та досягнення якісно нових результатів в 
підготовці нового покоління працівників. Педагогічні підходи мають змінитися 
таким чином, щоб головними у навчальному процесі були учень та його потреби. 

Освітній процес з використанням сучасної техніки вимагає своїх особливих 
методик викладання, своєрідної організації навчального процесу, різноманітного 
методичного і інформаційного забезпечення з урахуванням регіональної специфіки 
країни, де здійснюється це навчання. Розуміючи, що ІКТ самі по собі не завжди 
можуть забезпечити підвищення ефективності навчання, а можуть стати дійовим 
засобом удосконалення навчального процесу лише у взаємодії з педагогічними 
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технологіями. Освітні програми, такі як „Intel® Навчання для майбутнього”, 
Microsoft «Партнерство в навчанні» спрямовані саме на те, щоб допомогти освітянам 
ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у взаємозв’язку 
з інноваційними педагогічними методиками у своїй повсякденній роботі [8].

Комбінування різноманітних джерел інформації, що стало можливим 
за умови використання комп’ютера на уроках, дає змогу задіяти кілька систем 
запам’ятовування інформації учнями, до яких додається емоційна сфера сприйняття 
вивченого матеріалу. Таким чином, це дає можливість значно інтенсифікувати процес 
навчання, покращити його результативність.

На жаль, у більшості випадків, коли мова йде про інформатизацію 
навчання, дуже часто все зводиться лише до комп’ютеризації освіти - механічного 
нагромадження комп’ютерів, які не комплектуються навчальними програмами. До 
того ж, окрім вчителя інформатики доступ до комп’ютерів вчителів-предметників 
обмежений, що дуже часто стає причиною низького рівня володіння комп’ютером. 
Втім, у значної частини педагогів, що не вміють працювати з комп’ютером, у родині 
є цей пристрій. Також ускладнює інформатизацію навчання відсутність комп’ютерів 
у предметних кабінетах. А низький рівень комп’ютерної грамотності, особливості 
навчального розкладу та велика кількість учнів у класі заважає вчителям-
предметникам використовувати для своїх потреб кабінети інформатики [11].

Інформатизація шкільної освіти, що включає розробку та впровадження 
сучасних програмних продуктів, навчання вчителів комп’ютерної грамотності 
повинно стати державним пріоритетом. Тож на прикладі Сумської області наведемо 
дані з плану роботи управління освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації на 2013 рік.

У Сумській області, як і в Україні в цілому, важливим інструментом 
розширення доступу до якісної освіти визначили  впровадження в  навчально-
виховний процес загальноосвітніх шкіл інформаційно-комунікаційних технологій, а 
умова його ефективного впровадження – оснащення навчальних закладів сучасною 
комп’ютерною технікою.

На початок навчального 2012-2013 року практично всі загальноосвітні 
школи І-ІІІ ступенів Сумської області (98,4%) забезпечено комп’ютерною технікою.

Рівень комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів у цьому регіоні 
становить 80,4%, що є недостатнім. Найнижчий цей показник у  Лебединському 
(50%), Роменському (42,9%) районах, м. Охтирці (50%). Жодна загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів не має комп’ютерів у Ямпільському районі, м. Лебедині.

Доступ до інформаційної мережі Інтернет мають 98,2% загальноосвітніх 
шкіл І-ІІІ ступенів, 52,5% загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів. Жодна загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів не підключена до Інтернету у Кролевецькому, Лебединському, 
Середино-Будському, Шосткинському, Ямпільському районах, містах Лебедині, 
Шостці [10]. За таких умов дуже важко реалізувати поставлену стратегію із 
впровадження комп’ютерної техніки у навчальний процес загальноосвітніх шкіл. 

Висновки. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в галузі 
освіти стало загальною необхідністю. Впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчально-виховний процес школи забезпечить поступовий перехід 
освіти на новий, якісний рівень. Нові інформаційні технології позитивно впливають 
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на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми 
навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання 
педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, 
аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників. Для ефективної 
модернізації освіти та оновлення технічного арсеналу засобів навчання необхідно 
оптимізувати реалізацію державних програм, спрямованих на комп’ютеризацію та 
оновлення матеріально-технічної бази шкіл, надання всім учасникам освітнього 
процесу вільного доступу до мережі Інтернет.  
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