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Журнал «КРАЄЗНАВСТВО» 
Національної спілки краєзнавців України – 
наукове підґрунтя дослідників рідного краю 

(презентація № 3/4 за 2016 рік) 

  
На VI з’їзді Національної спілки краєзнавців 

України презентовано новий номер наукового   

журналу «КРАЄЗНАВСТВО» – № 3/4 (96/97) за 

2016 рік, який вийшов друком саме напередодні 

головного заходу Спілки за останні роки її 

існування. 

 

Журнал Національної спілки краєзнавців 

України «КРАЄЗНАВСТВО» є спадкоємцем 

часопису, заснованого у далекому 1927 році 

Українським комітетом краєзнавства. Нажаль, його 

видання було недовгим – вже у 1930 році 

видавництво припинилось, а члени редакції та 

велика кількість його авторів були репресовані.  

Відродження краєзнавчого руху та нове життя 

видання отримало тільки через 60 років. 

Всеукраїнська спілка краєзнавців з 1990 року стала 

правонаступником і продовжувачем великої 

дослідницької діяльності Українського комітету 

краєзнавства та символічно продовжила випуск з 29 

номера.  

   

Журнал, який видається Національною спілкою краєзнавців України з 1993 р., у 2000 році 

отримав у співзасновники Інститут історії України Національної академії України. Це 

зумовило перехід видання з науково-популярного до суто наукового.  

Саме тому ми пропонуємо всім дослідникам знайомитись з його статтями і набувати як 

необхідної інформації, так і досвіду для успішної краєзнавчої діяльності.  

 

У своїх статті «Часопис «КРАЄЗНАВСТВО» на шляху оновлення», її автори Реєнт О. П., 

Баженов Л., Бажан О., які довгі роки входять до складу редакційної колегії часопису, так 

описують це краєзнавче видання: «Статті й аналітичні матеріали, розміщені на сторінках 

всеукраїнського краєзнавчого часопису,  допомагають читачам отримати уявлення про 

різноманітні форми і методи краєзнавчих студій у ХІХ-ХХ століттях, ознайомитися з 

методологічними принципами мікроісторичних досліджень і розвідками в царині соціології 

повсякденності, біографістики, музеології. Матеріали рубрики «Краєзнавство та туризм» 

розкривають історико-туристичну привабливість окремих регіонів України. Розділи 

«Огляди» та «Наукова інформація» – це презентація нових книг, знайомство з науковими 

заходами, які стосуються всебічного пізнання рідного краю. Як друкований орган 

Національної спілки краєзнавців, журнал у розділі «Національна спілка краєзнавців України: 

панорама сучасного життя» висвітлює найпомітніші події та акції громадської організації, 

які стосуються відродження й захисту історичної, духовної та культурної спадщини 

українського народу, формування патріотичних настроїв у суспільстві. Зазначені рубрики 

формують «обличчя» часопису та вирізняють його поміж інших історичних періодичних 

видань сьогодення. 
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Журнал спирається на великий загал авторів і кореспондентів із числа науковців, 

краєзнавців, аспірантів, магістрів, освітян, архівістів, музейників, бібліотекарів та інших 

професій. 

Реформований і оновлений в останні роки науковий журнал «КРАЄЗНАВСТВО» не 

тільки заглиблений у дослідження і популяризацію етапів розвитку краєзнавчого руху, 

проблем його нинішнього життя, а й спрямований на прогнозування його розбудови на 

далеку перспективу. 

За більш ніж 20 років видання журнал «КРАЄЗНАВСТВО» став справжньою розгорнутою 

енциклопедією, літописом, невичерпним багатющим джерелом краєзнавства і 

регіоналістики, здобув серед науково-краєзнавчої спільноти авторитет і визнання, сформував 

своє поліграфічне обличчя, значно підвищив наукову якість і розширив мозаїку 

опублікованих на своїх шпальтах статей і матеріалів, посів належне місце в науковій 

періодиці України. Кожне число журналу читацька публіка сприймає як вісник останніх 

новин краєзнавчого життя в Україні, джерело глибоких матеріалів з історії України, новітніх 

методик викладання краєзнавства в школі, публікацій про кращих літописців рідного краю.» 

     

Новий номер 3/4 наукового журналу «КРАЄЗНАВСТВО» за 2016 рік включає 35 статей, 

інформаційних повідомлень та оглядів дослідників з різних міст України (Київ, Одеса, 

Полтава, Вінниця, Харків, Кривий Ріг, Львів, Івано-Франківськ, Кременчук, Переяслав-

Хмельницький) та Європи (Люблін, Лондон). 

 

Матеріали нового номеру краєзнавчого часопису згруповані  
за тематичними рубриками: 
 

Матеріали Листопадового Пленуму НСКУ 2016 року 

Інформаційне повідомлення про Пленум Правління НСКУ 

Про напрями діяльності НСКУ за червень 2015 р. – листопад 2016 р. (Виступ Голови 

Національної спілки краєзнавців України Реєнта О. П.) 
 

До 160-річчя з дня народження Івана Франка 

Реєнт О. Іван Франко – співець єдності України 

Конта Р. Краєзнавчі дослідження І. Франка: історіографічні інтерпретації 

Левченко В., Левченко Г. Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ 

ст.: періодизація, динаміка, особливості 

Мех М. Постать православного письменника-апологета Івана Вишенського у творчості 

І. Франка 
 

Історія міст і сіл України: історико-теоретичні проблеми вивчення 

Козак І., Козак Г. Аналіз поселень Ярославського повіту від другої половини XVIII 

століття із застосуванням GIS 

Букет Є. До проблеми датування населених пунктів на території сучасного Макарівського 

району Київської області 
 

Регіональні аспекти історичної демографії 

Момот А. Демографічна характеристика населення села Погреби за даними Генерального 

опису 1765-1769 рр. 

Сердюк І. Вікова структура дитячого населення Гетьманщини в другій половині XVIII ст. 
 

Церковно-історичне краєзнавство: витоки та сучасний дискурс 
Документи з історії парафіяльного церковного землеволодіння на Брацлавщині кінця 

XVIII – першої чверті ХІХ століть (на матеріалах села Перпурівці Вінницького повіту). 

Вступна стаття і публікація Зінченка А., Петренка О. 
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Музейництво в Україні: історія та проблеми сучасного розвитку 
Маньковська Р. Музейна Франкініана: ретроспекція творення 

Бойко-Гагарін А. Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в 

Україні 

 

Медичне краєзнавство: суть та науково-дослідницький потенціал 

Альков В., Робак І. Проблема проституції на теренах Харківської губернії у XVIII – на 

початку ХХ ст.: соціальний та медичний аспекти 

Осипенко О. Медичне забезпечення мешканців сільських громад в окупованих південно-

західних теренах України («Трансністрія» 1941-1944 рр.) 
 

Теоретично-методологічні засади освітянського краєзнавства 
Титаренко Д. Доля навчальної літератури під час нацистської окупації України на 

території зони військової адміністрації 

Зьолковський Н. Проблема житлового забезпечення студентів вищих навчальних закладів 

Львова у 1944-1965 рр. 
 

Історія України у світлі регіональних досліджень 
Проців О. Господарське та культурне значення спортивного рибальства у Галичині ХІХ – 

початку ХХ ст.. 

Саранча В. Соціально-демографічні процеси у Полтавській губернії під час Першої 

світової війни 
 

Джерела та біографічні студії 
Кудлач В. Одеські адреси скульптора Бориса Едуардса 

Пекарська Л., Федорова Л. «Хто ми? Чиї ми діти? Хто були наші предки?» (до 140-річчя 

від дня народження і 60-річчя від дня смерті Вадима Щербаківського) 

Черкаська Д. «Чи знають товариші історики?» Лазар Славін  у контексті боротьби з 

«українською буржуазною наукою» 

Бажан О., Золотарьов В. «Ті хто натискали на гачок»: комендант НКВС УРСР та УНКВС 

Київської області у часи «Великого терору»  
 

 Національна спілка краєзнавців України: панорама сучасного життя 
Дмитрук В. Вручення Премії імені академіка Петра Тронька 2016 року 

Милько В. У Національному музеї архітектури та побуту України відкрито будинок-музей 

академіка Петра Тронька 

Нагайко Т. Премії імені Дмитра Яворницького 2016 року 
 

Наукова інформація 
Чеховська І. Путівник по мереживних краєзнавчих ресурсах ОУНБ України на сайті 

Національної історичної бібліотеки України 

Курляк Ф. Наукова конференція до 70-річчя Союзу Українців у Великій Британії 
 

Огляди 
Петренко І. Нове видання в історико-краєзнавчих дослідженнях сіл Полтавщини 

Рабчевська Л. Образ Київського Лівобережжя 

Ковпак Л. Жива пам’ять про повоєнний голод 1946-1947 років: спогади очевидців 

Дмитренко М., Козар Л. Монументальні видання наукової спадщини Василя  

Доманицького 

Титова О. Музей і суспільство: новітні підходи до діалогу 

 

Електронний варіант для зкачування – на головній сторінці сайту НСКУ  nsku.org.ua 
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