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волинській обласній органіЗації національної  
спілки краєЗнавців україни — 20 років

У публікації розповідається про 20 років діяльності Волинської обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України, яка має важливі здобутки у краєзнавстві та краєзнавчій 
освіті. Відмічено роботу різних установ та організацій Волинської області: музеїв, архівів, 
бібліотек, навчальних закладів та членів Спілки. Накреслено завдання для подальшої роботи 
обласної організації.
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актуальність. цю розповідь варто почати з 
тих подій, які засвідчили створення Націо-
нальної спілки краєзнавців україни 28 жовт-
ня 2008 р.1 і з пленуму спілки, на якому були 
поставлені питання практичного входження у 
нову якість краєзнавчого руху і про завдання, 
які стоять перед кожною організацією і кож-
ним краєзнавцем. 2008 і 2009 роки були важ-
ливими у визначенні спрямування краєзнав-
чого руху в цілому та його визнання в державі 
як творчої професійної спілки. Правління 
спілки на чолі з героєм україни, академіком 
Петром Троньком, зробили все, щоб заверши-
ти організаційні проблеми її формування як 
національної, про що зазначалося у Звіті 2.

мета і завдання статті показати, що волин-
ські краєзнавці багато доклали зусиль до вив-
чення рідного краю. вони були не лише до-
слідниками краю, а й організаторами крає-
знавчого руху і краєзнавчої освіти. 

стан дослідження теми свідчить, що біля 
витоків краєзнавства у волинській області 
були олександр цинкаловський, анатолій 
Дублянський, леон Пучковський, Микола 
корзонюк, василь кмецинський, Назар і 
Ярослав Димничі, роман оксенюк, олексій 
Михайлюк, Петро сміян, Іван гайдай, Павло 
сєрпєнінов, Нестор бурчак, григорій філіп-
пович, Дмитро остапюк, Зіновій Ярмолюк, за 
якими з’явилася наступна когорта, яка пред-
ставляє більше 100 членів волинської облас-
ної організації Нску і серед них григорій ар-
кушин, степан борисюк, олексій бренчук, 
григорій гуртовий, віктор Давидюк, олексій 
Златогорський, федір Зузук, Емілія ксенд-
зук, Дмитро корнелюк, богдан Заброварний, 
віктор колесник, олена огнєва, луїза олян-

дер, олександр остапюк, анатолій силюк, 
сергій Панишко, Наталя Пушкар, вальдемар 
П’ясецький, Петро хомич та інші.

сьогодні є в обласній організації багато мо-
лоді, а отже і перспектива краєзнавчого руху, 
а саме: віктор баюк, олена бірюліна, Інна гу-
цалюк, Микола кузьмич, Павло рудецький, 
Петро ходань, Ігор Маркус, володимир сави-
цький, богдан Зек, Тетяна і світлана Яцечки 
та інші.

волинські краєзнавці брали участь майже 
в усіх конференціях серії “велика волинь”, 
які започатковані з 1991 р. та відбувалися у 
рівному, луцьку, житомирі, бердичеві, Ізяс-
лаві, Новоград-волинському, старокостянти-
нові, старій синяві та інших містах.

33 конференції “Минуле і сучасне волині 
та Полісся”  беруть початок від 1985 і 1988 рр., 
коли відзначалися 900-річчя луцька і 1000-
ліття володимир-волинського, на той час був 
в обласному центрі клуб “краєзнавець”, при 
обласній науковій універсальній бібліотеці 
імені олени Пчілки і почали об’єднуватися 
краєзнавці у районах. лише під час третьої 
обласної історико-краєзнавчої конференції 
17 листопада 1989 р. було створене волинське 
обласне товариство краєзнавців, яке увійшло 
у 1990 р. у всеукраїнську спілку. Змісти усіх 
конференцій надруковані у спеціальному ви-
пуску, присвяченому 20-річчю вооНску 3.

На той час організаторами його були різні 
установи і громадські організації. втім, основ-
ну роль відіграли луцький державний педаго-
гічний інститут імені лесі українки, Інститут 
післядипломної педагогічної освіти, волинсь-
кий краєзнавчий музей, товариство “Знання” 
і волинське відділення українського фонду 



114

Краєзнавство 1–2 2010

культури на чолі з Миколою онуфрійчуком, 
які забезпечили попервах роботу товариства. 

виклад матеріалу. Товариство з’явилося 
внаслідок “перебудовних” подій в тодішньому 
радянському суспільстві. це слід підкреслити 
тому, що у часи сталінських репресій були 
розігнані краєзнавчі осередки і навіть репре-
совано керівництво всеукраїнської спілки 
краєзнавців, до якого входили відомі вчені, у 
тому числі наш земляк академік агатангел 
кримський. Про ці події розповідає книга 
“репресоване краєзнавство”4. На наших зем-
лях під Польщею відбувались трохи інші про-
цеси. особливого сприйняття, розуміння і під-
тримки українське краєзнавство на волині з 
боку польської влади не мало, діяльність 
краєзнавців та прихильників українства об-
межувалася, а організації, які створювались, 
мали сприяти поступовому ополяченню та 
асиміляції “східних кресів”.

З’являються в часі майже разом краєзнавчі 
товариства у рівненській і житомирській об-
ластях. фактично у 1990 р. на І з’їзді всеук-
раїнської спілки краєзнавців велика волинь 
була представлена організованими делегата-
ми. На з’їзді від волинської області виступав 
директор Торчинського народного музею, пе-
дагог і журналіст григорій олександрович 
гуртовий, який поділився досвідом роботи як 
краєзнавець і музеєзнавець. 

Звичайно, що волинське краєзнавство має 
чималі здобутки. впродовж 20 років волинсь-
кі краєзнавці робили свій посильний внесок у 
розвиток краєзнавства, і у тому, що сьогодні 
спілка стала національною, є також частково 
їхня заслуга. Про це говорив П. Тронько на 
четвертому з’їзді Національної спілки 
краєзнавців україни5. Тепер Товариство має 
назву волинська обласна організація Націо-
нальної спілки краєзнавців україни.

Не випадково на Пленумі Правління спіл-
ки у 2005 році заслухали звіти волинської і 
черкаської обласних організацій з метою вив-
чення досвіду в організації краєзнавчих до-
сліджень і краєзнавчої освіти. багато 
краєзнавців нагороджено державними урядо-
вими і обласними нагородами. серед них є ор-
деноносці Ярослав царук і Микола кучерепа, 
заслужені працівники освіти і культури бог-
дан Заброварний, олена огнєва, олекса ошур-
кевич, григорій гуртовий, григорій охрімен-
ко, ганна Маслай, анатолій силюк, Надія 
Пушкар та інші. сім осіб одержали премію 
імені Дмитра Яворницького у волинській об-

ласті серед краєзнавців багато нагороджених 
обласними відзнаками. Зокрема, це стосуєть-
ся обласних премій в окремих номінаціях і в 
тому числі у номінації імені Миколи куделі і 
олександра цинкаловського. у 2009 р. пре-
мію імені олександра цинкаловського отри-
мав професор волинського університету, істо-
рик і археолог Михайло кучинко, імені Мико-
ли куделі — письменник з Нововолинська 
степан борисюк. краєзнавці сьогодні мають 
значну підтримку у влади 6. 

відзначення копіткої і потрібної праці 
краєзнавців знайшло продовження і у наступ-
них нагородах спілки. 

Заступник голови Правління Нску гри-
горій клепак на ювілейному пленумі до 
20-річчя обласної організації вручив від спіл-
ки нагороди 16 особам, а 50 краєзнавців одер-
жали членські квитки і нагрудні знаки.

у створенні та керівництві обласної органі-
зації відіграли визначну роль олексій Михай-
люк, євген франчук, Іван кічий, владислав 
Наконечний, лідія Протас, богдан Забровар-
ний, Микола онуфрійчук, володимир гика, 
анатолій силюк, галина Марчук, Емілія 
ксендзук, ганна Маслай, анатолій Шваб, 
григорій гуртовий (Торчин), Іван сидорук 
(ковель), Петро хомич (Маневичі), володи-
мир стемковський (володимир-волинський), 
олександр бобак (Нововолинськ), олександр 
остапюк (любомль), бухгалтер — раїса лев-
чук.

варто підкреслити, що серед краєзнавців є 
почесні професори волинського національно-
го університету григорій гуртовий, Михайло 
киричук, володимир рожко. вони продовжу-
ють свою працю на ниві дослідження і вивчен-
ня рідного краю та поширюють знання про 
нього різними засобами, публікуючи наукові і 
науково-популярні праці, створюючи музейні 
експозиції та виставки, виступаючи на радіо і 
телебаченні. 

Про історію та розвиток краєзнавчого руху, 
про діяльність краєзнавчих осередків і поши-
рення краєзнавчої освіти у волинській області 
від 1939 року докладно розповідає монографія 
г. бондаренка 7.

сьогодні немає такого населеного пункту в 
області, до якого б не дійшли краєзнавці з 
своїми науково-дослідницькими інтересами і 
допитливістю. їхня праця пошанована достой-
но у матеріалах багатьох конференцій, в екс-
позиціях і фондах сотень створених держав-
них і громадських музеїв в культурі, освіті, 
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окремих відомствах. Про цю роботу краєзнав-
чих осередків і краєзнавців варто говорити 
тому, що тільки таким шляхом можна відтво-
рити минуле кожної малої батьківщини, райо-
ну, населеного пункту, школи, церкви, під-
приємства, родини. Тільки таким чином мож-
на створити енциклопедії та довідники, які б 
давали найбільш повну інформацію про кож-
ний регіон і україну. ці нові видання мають 
бути створені на потребу української нації та 
української держави і мають сприяти націо-
нально-патріотичному вихованню та подаль-
шому єднанню суспільства.

70 років тому 1 квітня 1940 р. у волинсь-
кій області почав працювати луцький учи-
тельський інститут, який 20 листопада 1951 р. 
був реорганізований у державний педагогіч-
ний, за рішенням волинської обласної ради 
депутатів трудящих йому було присвоєно ім’я 
лесі українки. 

Молодий вуз став готувати педагогічні кад-
ри і здійснювати наукове керівництво крає-
знавчими дослідженнями. вуз почав проводи-
ти звітні наукові конференції, перша з яких у 
1954 р. була присвячена 300-річчю возз’єд-
нання україни з росією і на якій було заслу-
хано і обговорено 29 доповідей у 4-х секціях. 
у той же рік в берестечку відбулась обласна 
наукова конференція до згаданої ювілейної 
дати, у якій взяли участь викладачі інститу-
ту. Деякий час у 50-х роках видавались “Нау-
кові записки луцького педінституту”, в яких 
вміщено праці викладачів історичного фа-
культету, серед яких більшість представля-
ють публікації історико-краєзнавчого харак-
теру. великою роботою для всіх краєзнавців і 
викладачів було написання тому “Історія міст 
і сіл урср. волинська область”, яка успішно 
завершилася у 1970 р.8.

у вересні 1984 р. в луцькому педінституті 
відбувалась всесоюзна науково-практична 
конференція “Шляхи удосконалення навчаль-
но-виховного процесу і підвищення якості 
підготовки учителів історії і суспільствознавс-
тва в педвузі”. в тому числі зверталась увага 
на проведення факультативних занять, спец-
курсів та спецсемінарів на основі історико-
краєзнавчих матеріалів. Тези доповідей і пові-
домлень склали збірник, який становив пев-
ний інтерес у практичній роботі викладачів 
вузів. Проведення такої конференції пожва-
вило історичні дослідження в краї, піднесло 
престиж історичної науки, викликало інтерес 
до історії та історичного краєзнавства. 

Про історичні дослідження волині викла-
дачів кафедр історичного факультету луцько-
го педінституту від 50-х років розповідають 
публікації в. о. кудя9, г. в. бондаренка10, які 
опубліковані в наукових збірниках історико-
краєзнавчих конференцій та книга “луцький 
державний педагогічний інститут ім. лесі ук-
раїнки” 11.

Історичне краєзнавство багато років трима-
лось на ентузіазмі викладачів і студентів у на-
укових дослідженнях матеріальної і духовної 
культури на основі археологічних розкопок, 
польових практик, фольклорних та етногра-
фічних експедицій, що складає важливу 
сторінку “народної історії” і що може вважа-
тись значною мірою вивченням історії повсяк-
денності, як нових підходів в методології до-
слідження і вивчення історії краю та україни. 
студенти виконували курсові і дипломні робо-
ти з історичного краєзнавства, збирали ма-
теріали для майбутніх навчальних кабінетів і 
музеїв. На їх основі створено музей археології 
волині, кабінет спеціальних історичних дис-
циплін та етнографії. 

важливу місію у створенні кадрового 
краєзнавчого потенціалу області відіграє во-
линський університет. випускники багатьох 
спеціальностей гуманітарного і природничого 
циклів, мистецтва і спорту стають тими, хто 
досліджує і вивчає свій край, фіксує його до-
сягнення, зберігає історію, культуру, приро-
ду, вкладає це у твори літератури та мистец-
тва, наукові праці. багато хто починає свій 
шлях від учнівської та студентської лави і по-
довжує краєзнавчі студії все життя. важливе 
місце у популяризації краєзнавчих дослід-
жень мають фахові збірники — вісники во-
линського університету. Працюють науково-
дослідницькі інституції, які вивчають приро-
ду краю, історію та культуру, життя і 
творчість лесі українки, населені пункти та 
історичні постаті, долю краян різних поколінь 
за межами області. ще з часів луцького педін-
ституту і потім в університеті краєзнавці за-
вжди знаходили розуміння та підтримку. За 
ректора Нестора бурчака 12 було створено ряд 
музеїв на різних факультетах, в тому числі 
Музей лесі українки і Музей археології во-
лині, якими він особисто опікувався, видано 
“Історію волині з найдавніших часів” у 
1988 р., підтримку краєзнавці мали за ректо-
ра богдана Заброварного, коли було проведено 
у 1993 р. Шосту всеукраїнську історико-
краєзнавчу конференцію 13, що сприяла підне-
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сенню краєзнавчого руху в україні та у во-
линській області. За ректора Івана олексіюка 
продовжено роботу над творчою спадщиною 
лесі українки і налагоджено зв’язки з ук-
раїнською діаспорою, про що свідчить видан-
ня “літопису волині” 14, а у 1998 р., коли від-
значалось 5 років вДу, було прийнято рішен-
ня створити Музей історії університету в 
навчальному корпусі № 1, який сьогодні вже 
діє.

раніше існувала при луцькому педагогіч-
ному інституті музейна кімната, яка висвіт-
лювала життя і діяльність його викладачів, 
студентів і працівників, там зберігались наго-
роди і прапори, альбоми, один з яких був при-
свячений випускникам — відмінникам нав-
чання. Теперішня експозиція розповідає не 
лише про традиції, а й про розвиток волинсь-
кого національного університету за 70 років, 
створення нових факультетів та відкриття но-
вих кафедр, лабораторій і спеціальностей. 
Зібрано і представлено експонати, що розпові-
дають про відомих у краї викладачів і науков-
ців, про їхні заслуги і наукові праці. багато 
матеріалів музею є оригінальними, отримани-
ми від самих викладачів або від родин колиш-
ніх працівників навчального закладу. особли-
ву увагу приділено матеріалам, що розповіда-
ють про керівників найстарішого в області 
навчального закладу від директора учительсь-
кого інституту І. Т. сокура і до теперішнього 
ректора І. Я. коцана. висвітлюється громад-
ське і спортивне життя викладачів і студентів. 
Музейна експозиція і фонди постійно попов-
нюються і свідчать про те, що волинський на-
ціональний університет імені лесі українки 
став справжнім науковим, освітнім і культур-
ним центром не лише на волині, відомим у 
 державі та за її межами. 

кращі традиції краєзнавчих досліджень і 
краєзнавчої освіти продовжуються за ректора 
Ігоря коцана, який сприяє діяльності науко-
вих інститутів та лабораторій і важливим до-
робком має стати волинська універсальна Ен-
циклопедія, нова історія міст і сіл волинської 
області, глибокі дослідження природи волині 
та Полісся і, зокрема, Шацького національно-
го природного парку та інші. 

Науковці і краєзнавці, викладачі і студен-
ти проводили велику роботу щодо вивчення 
тих змін, які відбувались у краї не лише у дав-
ні часи. об’єктом уваги ставали також ті про-
цеси в краї, які впливали на зміни у соціаль-
но-економічному розвитку, зміни соціальної 

структури суспільства, ті, що впливали на 
економіку, культуру, природу волині і Поліс-
ся, життя людей краю. 

сьогодні можна стверджувати, що в 
краєзнавстві волині існують наукові школи, 
які очолюють професори і доценти г. арку-
шин, в. баран, г. бондаренко, в. бортніков, 
в. Давидюк, б. Заброварний, ф. Зузук, с. гав-
рилюк, л. гайдай, о. карліна, в. колесник, 
М. кучерепа, М. кучинко, л. оляндер, П. смі-
ян, Я. Шабала та інші викладачі. вони керу-
ють підготовкою кандидатських і магістер-
ських дисертацій, студентських наукових 
робіт з проблем історії, культури, природи во-
лині й Полісся різних історичних періодів. 
викладачі університету беруть участь в усіх 
авторських колективах, які готують публіка-
ції про край. частиною наукової роботи у лу-
цькому педінституті і волинському універси-
теті стали теми, які виконувались за бюджет-
ні кошти і госпрозрахункові, а саме: “Історія 
культури волині” у 80-х роках, “атлас історії 
культури волинської області”15, “Звід па-
м’яток історії та культури”, “Західне Полісся: 
історія та культура”, “реабілітовані історією”, 
які очолювали г. бондаренко і о. Михайлюк, 
ф. Зузук, М. Півницький, в. баран, М. куче-
репа.

багато праці вкладено у лесезнавство як 
важливий напрям літературного і мистецько-
го краєзнавства завдяки о. рисаку, Н. ста-
шенко, Т. скрипці 16. Продовжуються програ-
ми наукових досліджень з історії міст і сіл 
 області, місцевого управління та самовряду-
вання, волинезнавства. 

З утворенням волинського університету 
формуються не лише нові напрями історико-
краєзнавчих досліджень. Про перші п’ять 
років університету, про його історію розпові-
дало українською і англійською мовами спе-
ціальне ювілейне видання університетського 
видавництва “вежа” — “сторінки історії во-
линського державного університету імені лесі 
українки” 17 і ювілейний буклет. На 10-річчя 
навчального закладу були випущені нові ма-
теріали “волинський державний університет 
імені лесі українки”, які розповідають про 
університет та його перспективи 18. 

Традиційними в луцькому педінституті й у 
волинському університеті стали Дні науки, 
під час яких своїми науковими здобутками ді-
ляться викладачі, аспіранти, наукові спів-
робітники й студенти, відбуваються пленарні 
та секційні засідання наукових конференцій 
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на всіх факультетах. аналіз доповідей і пові-
домлень тільки за останніх 20 — 25 років по-
казує, які відбулися значні зміни у вивченні 
історії, культури та природи краю, наскільки 
розширилась і стала різноманітною тематика 
з історико-краєзнавчих досліджень. це 
пов’язано з тим, що з утворенням університе-
ту почали працювати групи спеціалізації, гур-
тки і проблемні групи, спрямовані на вивчен-
ня історії та культури краю. Дослідження з 
історичного краєзнавства волині стимулюва-
ла наявність аспірантури, відкриття спеціалі-
зованих рад по захисту кандидатських дисер-
тацій і, отже, можливість реалізувати свої ін-
тереси тим, хто присвятив свої дослідження із 
шкільних та студентських років рідній землі.

За галузями знань почали виходити “Нау-
кові вісники”, які стосувались історії, філоло-
гії, філософії та часто включали проблеми іс-
торії, культури і природи волинського краю, 
питань теорії і практики історичного пізнан-
ня, історіографії. Періодично видається “Збір-
ник навчально-методичних матеріалів і нау-
кових статей історичного факультету”. у його 
випусках кожного разу присутній розділ “До-
слідження з історії волині”, а це — десятки 
публікацій викладачів, науковців, студентів, 
аспірантів та докторантів, краєзнавців, які 
мали можливість сприяти всебічному науко-
во-анлітичному підходу до комплексного вив-
чення історико-краєзнавчої спадщини воли-
но-Поліського краю. Історична топографія, 
топоніміка, геральдика, генеалогія та інші іс-
торичні науки поповнили знання про край і 
збагатили джерельну та історіографічну базу. 
окремі проблеми історико-краєзнавчих до-
сліджень стали темами докторських та канди-
датських дисертацій, серед яких виділяються 
теми з історії Давньої русі, населених пунк-
тів, національних меншин тощо. ряд науко-
вих статей краєзнавчого спрямування друку-
ються у “Науковому віснику вНу”. це сто-
сується таких серій: історичні науки, 
географічні, філологічні науки (лесезнавство), 
філософські, юридичні та економічні науки. 
аналіз “Наукових вісників” свідчить, що істо-
рико-краєзнавчі матеріали друкуються з 
2001 р. в окремих розділах, по мірі їх надход-
ження до редколегії. Звичайно, що всі публі-
кації важко навіть перелічити, але краєзнавча 
тематика вісників та інших видань волинсь-
кого університету є досить потужною. До них 
долучаються дослідження викладачів луць-
кого національного технічного університету, 

волинського інституту післядипломної педа-
гогічної освіти та інших вишів різного рівня 
акредитації, про що розповідає об’ємне ви-
дання з історії вищої освіти у волинській об-
ласті19.

Історико-краєзнавчі дослідження визначи-
ли не лише різну тематику дисертаційних до-
сліджень і монографій, дипломних і курсових 
робіт студентів, а й сприяли появі краєзнав-
чих публікацій в окремих наукових збірни-
ках. Зокрема, волинське історичне молодіжне 
товариство за допомогою управління в спра-
вах молодіжної політики, фізичної культури, 
спорту і туризму волинської облдержадмініст-
рації започаткувало збірник наукових праць, 
перший випуск якого побачив світ у 1996 р. 
сім з десяти праць молодих істориків були 
присвячені волині. 

грамотами і подяками волинської обласної 
ради і обласної державної адміністрації, де 
краєзнавство має постійну підтримку в управ-
ліннях культури і туризму, освіти і науки, 
внутрішньої політики, було нагороджено 14 
краєзнавців. чотири нагороди від луцької 
міської ради свідчать, що міська влада також 
постійно підтримує краєзнавців та краєзнавчі 
дослідження. у луцьку проведено три конфе-
ренції з історії, культури, працюють фінансо-
вані міською радою програми, зокрема, з іс-
торії міського самоуправління і громадського 
самоврядування, дослідження історії форму-
вання і діяльності інтелектуальної еліти. Про-
ведено за підтримки міських рад історико-
краєзнавчі конференції у ковелі — 3, Новово-
линську — 2, володимир-волинському — 4. 
серед районів області найбільше — 11 конфе-
ренцій проведено у Маневицькому районі, в 
організації яких взяли участь разом з район-
ними установами представники сільських рад 
і шкіл.

багато чим у своєму розвитку краєзнавство 
області завдячує шкільному і вузівському 
краєзнавству. краєзнавчі експедиції, різні ак-
ції учнівської молоді сприяють не тільки по-
шуковій роботі. учнівська пошукова робота 
під керівництвом досвідчених наставників 
визначає важливі напрями нових відкриттів, 
проблеми збереження і відтворення історич-
ної пам’яті. Достатньо навести приклад щодо 
конкурсу до 75-річчя голодомору в україні. 
учні і вчителі знайшли і опитали, записали 
спогади більше 400 очевидців тих жахливих 
подій. а скільки проведено пошукової роботи 
школами по увічненню пам’яті тих, хто заги-
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нув і пропав безвісти у роки Другої світової і 
великої вітчизняної війни. чимало учнівсь-
ких наукових і конкурсних робіт засвідчують 
історію як існуючих, так і зниклих населених 
пунктів. З’являються глибокі дослідження, 
які передують сотням майбутніх магіс-
терських і дипломних робіт, десяткам канди-
датських і докторських дисертацій.

важливо те, що сьогодні краєзнавство і 
краєзнавці потрібні суспільству і забезпечу-
ють національно-патріотичне виховання, яке 
має здійснюватися на глибоких знаннях про 
свій край, традиції, звичаї. у вищій і загаль-
ноосвітній школі цей напрям представлений 
волинезнавством, яким опікується управлін-
ня освіти і науки, а також більшість виклада-
чів і вчителів різних спеціальностей. Для кур-
су “волинезнавство” видано експерименталь-
ну електронну версію, де вміщено матеріали 
на 2054 сторінках комп’ютерного тексту з 
ілюстраціями, картами, схемами20. волине-
знавство зв’язало систему знань про край біб-
ліотекарів, музейних працівників, архівістів 
з копіткою працею учителів і викладачів. їхня 
праця, їхні здобутки стали необхідними і пот-
рібними у першу чергу в системі виховання 
та освіти. краєзнавча освіта стрімко набула 
статусу необхідності. Знати багато про своє 
місто або село, про видатних земляків, про 
свій рід стало модно і престижно. 

краєзнавча робота позашкілля — це окре-
ма краєзнавча сторінка, на якій багато пропи-
сано про різні історико-краєзнавчі і турис-
тичні маршрути, де молодь не просто читає 
про край, а до всього може дійти ногами і до-
торкнутися руками, що створює неймовірно 
важливий ефект у патріотичному вихованні. 
а до цього доклалися душею і працею леонід 
Толстіхін, лариса хмелярська, любов гра-
бинська, віталій гнатюк та інші колеги.

З наукових секцій Малої академії Наук, 
краєзнавчих гуртків і проблемних груп у 
краєзнавство прийшла молодь, зокрема, Ігор 
Маркус, сергій лис, Микола кузьмич, світла-
на чибирак, Тетяна і світлана Яцечки, Інна 
гуцалюк, богдан Зек, людмила грабинська, 
Микола собуцький.

Науковці, краєзнавці, досвідчені та молодь 
мають величні завдання увіковічення минуло-
го рідного краю і значні турботи щодо його до-
слідження, вивчення і популяризації. “Звід 
пам’яток історії та культури”, “волинська 
універсальна енциклопедія”, “волинезнавс-
тво”, перспективні програми розвитку істори-

ко-культурних заповідників “старий луцьк” і 
“старий володимир”, створення у луцьку 
філії Музею Збройних сил україни, форму-
вання фондів та експозиції Музею волинсько-
го лісу тощо. велику справу у збереженні істо-
ричної пам’яті здійснюють історико-культур-
ні заповідники “старий луцьк” і “старий 
володимир”.

великий обсяг роботи у краєзнавчій освіті 
й у краєзнавчих дослідженнях за 20 років 
спільної з товариством діяльності має ряд 
краєзнавчих установ і, у першу чергу, варто 
наголосити на діяльності музейних закладів 
на чолі з волинським краєзнавчим музеєм. 
спільні конференції, виставки, молодіжні і 
студентські краєзнавчі акції, експедиції та 
інші форми роботи показує літопис подій, у 
якому складно зафіксувати абсолютно все. а 
скільки створено нових експозицій у різних 
музеях! серед музейних працівників не випад-
ково відзначено нагородами спілки краєзнав-
ців анатолія квасюка, олександра верниду-
бова, анатолія силюка, віру комзюк та ін-
ших, про яких згадується у літописі обласної 
організації. окремі відділи волинського 
краєзнавчого музею перетворилися на важ-
ливі культурно-мистецькі та наукові центри, 
зокрема, колодяженський літературно-ме-
моріальний музей лесі українки, Музей во-
линської ікони і художній музей у луцьку. 
саме їхня допомога сприяє проходженню сту-
дентських практик, особливо музейної та істо-
рико-краєзнавчої 21. 

Державний архів волинської області є та-
кож однією з тих установ, які сприяють роз-
витку краєзнавства, забезпечують докумен-
тальну достовірність краєзнавчих досліджень. 
Працівники архівів беруть участь практично 
в усіх історико-краєзнавчих заходах, які про-
водяться в області. 

важливою частиною спільних досліджень 
краю є бібліотечне краєзнавство, без якого не-
має глибини і розмаїття діяльності дослідни-
ків. краєзнавча бібліографія у каталогах і 
картотеках, у спеціальних бібліографічних 
випусках різних покажчиків та списків і, на-
решті, у щорічному виданні “календаря зна-
менних і пам’ятних дат” від 1991 року, що 
став необхідним атрибутом планування робо-
ти на перспективу серед краєзнавчих, освітніх 
та інших установ і організацій. волинська об-
ласна наукова універсальна бібліотека імені 
олени Пчілки, обласна юнацька бібліотека, 
міські та районні бібліотеки області постійно 
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намагаються тримати в центрі уваги ті новин-
ки краєзнавчих публікацій, потік яких пос-
тійно зростає.

у краєзнавчій роботі значне місце посідає 
видавнича діяльність. Практично всі видав-
ництва у волинській області сприяють видан-
ню краєзнавчої літератури, серед яких 
“Надстир’я”, “волинська обласна друкарня”, 
“Терен”, “Твердиня”, “Мінотавр”, “волинсь-
ка обласна друкарня”, видавництво волинсь-
кого університету “вежа”, Ініціал, МЕДІа та 
інші. 

у мистецькому краєзнавстві увесь Інститут 
мистецтв волинського національного універ-
ситету та такі колективи, як Торчинський 
“колос”, дитячі колективи Палацу учнівської 
молоді, фольклорно-етнографічний ансамбль 
“родина” луцького училища культури і 
мистецтв, фольклорні колективи у камінь-
каширському, луцькому, ковельському, лю-
бомльському, Маневицькому та інших райо-
нах, Зоя Навроцька, анатолій жупанюк, 
олександр каліщук, віталій бобицький, Ми-
рослав стефанишин та інші є тими, хто опі-
кується духовною народною криницею 
краєзнавства, поповнює її. особливе місце в 
мистецькому житті області має кіномистец-
тво. сотні фільмів про наші міста і села, про 
відомих і талановитих людей, про різні важ-
ливі події історії краю розповідають фільми 
бориса ревенка. серед них є ті, що стали лау-
реатами різних кіномистецьких конкурсів. а 
скільки цікавих документально-публіцистич-
них фільмів, і серед них про Данила брат-
ковського, про в’ячеслава липинського і За-
турці, родину косачів і колодяжне, родину 
левчанівських і луцьк та інших! цікаві пуб-
лікації були представлені вальдемаром 
П’ясецьким і федосієм Мандзюком про луцьк 
і в тому числі довідково-енциклопедичне ви-
дання про вулиці і площі луцька 22; 23.

у царині філологічного, літературного 
краєзнавства Ніна горик, василь гей, віктор 
лазарук, Петро Мах, степан борисюк, гри-
горій аркушин, віктор Давидюк, луїза олян-
дер, людмила бублейник, Надія сташенко і 
майже весь філологічний факультет. Природ-
ничо-географічний напрям представляють 

федір Зузук з картографічною лабораторію та 
унікальним “атласом історії культури волин-
ської області” і факультети географічний та 
біологічний, Ярослав Мольчак, людмила ва-
силюк, валентина кудрик, валерій Мельник 
та інші. 

краєзнавчі матеріали в актуальному ре-
жимі завжди подавали наші журналісти з 
“волині”, “віче”, але не тільки в обласних і 
районних газетах. краєзнавча тематика 
знайшла місце на радіо і телебаченні. З 2009 
року телекомпанія “аверс” здійснює серію пе-
редач “Шляхами волині”, яка присвячена 
70-річчю волинської області. отже, найбільш 
оперативна краєзнавча інформація належить, 
звичайно, журналістам. Навіть окремі істо-
ричні події, факти, постаті, які раптом стали 
актуальними, часто раніше всього подаються 
журналістами. краєзнавці вдячні валентині 
Штинько, анастасії філатенко, Петрові бояр-
чуку, Надії гуменюк та іншим. Деякі з них 
мають краєзнавчі відзнаки Товариства. З ан-
дрієм бондарчуком і Миколою Якименком 
краєзнавці зустрічалися на більшості своїх 
конференцій, виставок, презентацій. 

висновки. Нарешті, і це є одним з головних 
питань у роботі волинської обласної організа-
ції Нску, у її лавах збільшилася кількість 
молодих людей. учні, студенти, аспіранти, 
які стали займатися краєзнавчими досліджен-
нями, зрозуміли зміст і значення, цінність і 
потрібність цієї ділянки роботи. частина уч-
нів стали вже нашими студентами, частина 
студентів пішли в аспірантуру і займаються 
саме краєзнавчою тематикою, а багато за 20 
років діяльності товариства стали маститими 
краєзнавцями, дослідниками високої кваліфі-
кації та носіями знань з історії, культури та 
природи рідного краю.

отже, 20 років діяльності волинської об-
ласної організації Нску були плідними та 
потрібними суспільству, оскільки краєзнавс-
тво завжди сприяє патріотичному вихованню, 
стоїть біля витоків духовності та культури на-
ції і держави. Нагороди, увага з боку суспільс-
тва і влади, які мали краєзнавці до ювілею, 
свідчать про те, що слід брати орієнтир на 
майбутні плани і здобутки. 
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краеведов украины — 20 лет

В публикации рассказывается о 20-ти годах деятельности Волынской областной органи-
зации Национального общества краеведов Украины, которая имеет высокие достижения в 
краеведении и краеведческом образовании. Отмечено работу разных учреждений и организа-
ций Волынской области: музеев, архивов, библиотек, учебных заведений и членов Общества. 
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of a particular region of Ukraine

In a publication told about 20 years of activity of Volin regional organization of the National 
union of researchers of a particular region of Ukraine which has important achievements in a study 
of a particular region and regional education. Work of different establishments and organizations of 
the Volin area is marked: museums, archives, libraries of educational establishments and members of 
Union. A task is drawn for subsequent work of regional organization.
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