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Бутенко Юрий
(Змиевское научное краеведческое общество, президент)

ПРЕПОДАВАНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ
В ЗМИЕВСКОМ ЛИЦЕЕ № 1 ИМЕНИ

З. К. СЛЮСАРЕНКО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Преподавание краеведения имеет на Слобожанщине довольно дав-
нюю историю — ещё в начале ХХ века в средних учебных заведениях 
читался курс родиноведения [6]. Тем не менее, краеведение и сейчас ещё 
не вошло в число тех предметов, которые имеют гордое название «основ-
ных» и достаточное количество часов преподавания.

Актуальность же краеведения как междисциплинарного предмета не-
сомненна, поскольку понятие Родины начинается с родной улицы, род-
ного села (города) и того историко-этнографического региона, в котором 
родился. В этом отношении педагогический опыт Змиевского лицея № 1 
имени З. К. Слюсаренко представляет определённый интерес и новизну.

Если обратиться к учебным пособиям, то мы увидим тот же недоста-
ток, что и в учебниках по истории и географии — широкое обобще-
ние (по Слободской Украине, в нашем случае). Вряд ли такой подход уме-
стен, ибо краеведение подразумевает региональную географию и регио-
нальную же (или ещё уже, локальную) историю. Так, например, огромная 
часть материала в учебном пособии по харьковщиноведению посвящена 
городу Харькову [8].

Поэтому преподавание краеведения должно опираться на местную 
краеведческую литературу, публикации в местной прессе и местные 
же источники. В Змиевском лицее № 1, помимо преподавания курса 
харьковщиноведения, работает музейный комплекс, содержащий в своих 
фондах значительное количество рукописей, писем, книг, фотографий, 
документов. На базе музейного комплекса создан кружок «Юные крае-
веды». И если харьковщиноведение преподаётся один раз в две недели, 
то указанный кружок работает три раза в неделю, охватывая две группы 
по 19 человек.
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Результатом такой работы является публикация юными краеведа-

ми биографий знаменитых земляков [2; 4 и др.], заслуженных учителей 
лицея [5; 7], изучение источниковой базы по истории Змиевского рай-
она [3], а также конкурсные исследования в Малой академии наук [1].

Сказанное позволяет сделать два основных вывода. Во-первых, ра-
бота кружков и школьных музеев, как форма преподавания краеведе-
ния, является эффективной и далеко ещё не исчерпавшей всех своих 
возможностей. Вместе с тем, следует отметить острую необходимость 
создания и внедрения учебных пособий с более узкими географиче-
скими рамками (уровня населённого пункта и района), а также увели-
чение количества часов, отведённых на изучение харьковщиноведе-
ния. Также, вероятно, имеет смысл ввести градацию в преподавании 
истории и географии родного края: 8 класс — краеведение родного 
села (города), 9 класс — краеведение района и, наконец, 10 класс — 
краеведение историко-этнографической зоны в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зміївський край за часів сталінізму (1921–1953 рр.) : Збірка 
дослідницьких робіт / Ю. О. Солдатенко, А. С. Богацька, 
В. В. Майстро, Є. В. Полях; упоряд. та наук. ред. Ю. О. Коловрат-
Бутенко. — Х. : Мачулін, 2016.

2. Калітіна К. Капела учителів міста Змієва / К. Калітіна // Вісті 
Зміївщини. — 2011. — 28 жовтня. — С. 3.

3. Маковецкая В. М. Типология и критический анализ 
письменных исторических источников по истории Змиевского 
района 1964–1985 годов / В. М. Маковецкая // Змиевское 
краеведение. — 2016. — № 2; URL : zslls.esrae.ru / 21-35 (дата 
обращения: 24.10.2016).

4. Нанака Р. Перехід Зміївської середньої школи № 1 до кабінетної 
системи викладання / Р. Нанака // История Змиевского 
края. — Змиев. — 25.10.2011. — Режим доступу : http://colovrat.
at.ua/publ/6-1-0-134 (дата звернення : 18.09.2016).

5. Обозна Д. С. Зміївський ліцей № 1 у обличчях. Світлана 
Василівна Хохітва / Д. С. Обозна // Вісті Зміївщини. — 
2016. — 21 жовтня. — С. 7.



25Краєзнавство та пам’яткознавство
6. Природа и население Слободской Украины. Харьковская 

губерния / Д. К. Педаев, А. С. Федоровский, В. Г. Аверин, 
В. И. Талиев, Н. Ф. Сумцов. — Х., 1918.

7. Свинаренко В. В. Зміївський ліцей № 1 у обличчях. 
Валентина Василівна Титаренко / В. В. Свинаренко // Вісті 
Зміївщини. —2016. — 13 жовтня. — С. 8.

6. Харківщинознавство : Навчальний посібник для учнів 
8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. — 3-є вид., 
перероб. й доп. — Х., 2011.
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ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ — БУДІВЛІ ЯК СКЛАДОВІ
ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Суспільно-політичні зміни в Україні, спричинені Революцією 
гідності, сприяли активізації уваги дослідників до проблем форму-
вання національної політики пам’яті, започаткували процес пере-
осмислення радянського минулого, сучасного культурного та публіч-
ного просторів. Складовою публічного простору, яка стала об’єктом 
пильної уваги громадськості та предметом гострих дискусій, висту-
пили об’єкти культурної спадщини. В якості маркерів міського про-
стору пам’ятки впливають на формування колективної ідентичності. 
Меморіальні споруди, до яких належать будівлі-пам’ятки, виконують 
функцію місць пам’яті, виступають символами простору, що обу-
мовлює актуальність їх дослідження як складової формування колек-
тивної ідентичності.

Дослідженню місць пам’яті присвячені праці П. Нора, А. Аасгард, 
публічний простір аналізується Х. Арендт. До теорії місць пам’яті, 
колективної пам’яті звертались вітчизняні дослідники Г. Денисенко, 
О. Денисенко, В. І. Огієнко, О. М. Любовець, Л. Нагорна, О. П. Розум-
ная, Г. Фесенко та ін.

Метою даної роботи є спроба дослідження символічного просто-
ру, утворюваного в процесі переосмислення пам’яток історії — бу-
динків м. Мелітополь Запорізької області, пов’язаних із встановлен-
ням радянської влади. В якості символів пропаганди дані споруди, бу-


