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в умовах розбудови української незалежної держави значно зрос-
тає інтерес людей до своєї історії і природи, подій минулого, життя 
видатних людей, історичних пам’яток. важливу роль в цьому відіграє 
формування національної самосвідомості нашого народу і патріотичне 
виховання, особливо молоді, збереження історичної пам’яті. в їх реалі-
зації важливим чинником виступає історичне краєзнавство, вивчення і 
пропаганда історії рідного краю.

За останні роки ми стали свідками активізації краєзнавчої роботи в 
нашому суспільстві, що є закономірним явищем наукового і культурно-
го життя в Україні. Це певним чином стосується і черкащан.

Черкащина – один із найбагатших регіонів України за своєю історі-
єю, де прослідковуються всі формації розвитку людського суспільства, 
починаючи від сивої давнини. Це стверджують наукові дослідження 
археологів, істориків, а також знайдені археологічні матеріали, які є 
свідками розвитку первісного суспільства, виробничих відносин і куль-
тури наших далеких предків на території краю.

далеко за межами Черкащини відома пізньопалеолітична стоянка, 
яка відкрита на території сучасного села межиріча Канівського району 
(датується 17–15 тис. років тому). досліджені землеробські поселен-
ня трипільської культури (IV–III тисячоліття до н. е.), мешканці яких 
проживали на всій території правобережної Черкащини. Захоплюють 
своєю унікальністю знайдені скарби скіфських курганів біля села Глад-
ківщина Золотоніського району та на околиці м. Городища.

археологами та краєзнавцями зібрані і досліджені цінні колекції 
матеріальної культури краю періоду ранніх слов’ян, Київської Русі.

проведена певна робота у дослідженні історії Черкащини, по-
чинаючи з Хііі ст., зокрема історії Черкас у зв’язку з відзначенням 
700-річчя з часу заснування міста. Є фундаментальні наукові праці з 
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історії національно-визвольної війни українського народу під проводом 
Б. Хмельницького на території краю, висвітлюється роль інших ватаж-
ків селянсько-козацьких війн проти поневолювачів.

становлення краєзнавства в краї на науковій основі пов’язано з 
іменем м. о. максимовича, який започаткував, науковий аналіз в іс-
торичній науці ХіХ сторіччя. З краєзнавчих праць м. о. максимови-
ча розпочався науково-критичний підхід до вивчення краєзнавства не 
тільки на Черкащині, а й в Україні. Зокрема, наш земляк започаткував 
вивчення історії міст і сіл у краї1.

особлива роль у вивченні історії краю відводиться державному 
архіву Черкаської області – важливому джерелу пізнання загальносус-
пільних цінностей минулого.

У ньому зібрані безцінні документи для вивчення регіональної іс-
торії та краєзнавства, що дозволяє підняти величезні пласти найцікаві-
ших фактів і подій, які відбувалися в краї, увести в науковий обіг нові 
архівні джерела. 

на підставі архівних документів створюється “мала історія” регі-
ону, формуються навички практичної роботи щодо використання до-
кументальних матеріалів, відбувається залучення школярів, вчителів, 
викладачів, науковців, широкої громадськості до безпосередньої участі 
у пошуках, опрацюванні та всебічному вивченні зібраних матеріалів, 
їх оформленні і використанні. одним із пріоритетних напрямів дослі-
джень на сучасному етапі є краєзнавство. пошуковці Черкащини ви-
вчають історію окремих місцевостей з урахуванням їхніх локальних 
відмінностей. історико-краєзнавчі розробки відкривають широкі го-
ризонти історичної науки для дослідження багатогранності загальних 
процесів і особливостей, а також конкретної творчості пошуковців у 
місцевих умовах2.

яскравою сторінкою у розвитку краєзнавства в області стало ви-
дання одного з томів багатотомної “історії міст і сіл Української РсР. 
Черкаська область”. на підставі документів з фонду держархіву області 
(опрацьовано понад 140 фондів, друковану літературу та газетні мате-
ріали) було підготовлено історико-економічний нарис про область.

велику дослідницьку роботу здійснили відомі в Україні черкаські 
краєзнавці Г. Ю. Храбан та м. Ф. пономаренко. За активну участь у 
підготовці видання м. Ф. пономаренку присвоєно почесне звання – за-
служений вчитель Української РсР. під час роботи в держархіві обла-
сті відклався багатий джерельний матеріал. вихід у світ зведеної праці 
про Черкащину, яка стала настільною книжкою краєзнавців та істори-
ків, літописом нашого краю, заклав науковий фундамент для розвитку 
місцевого історичного краєзнавства.

За допомогою архівних матеріалів значного поширення останні-
ми роками набули такі основні напрями роботи, як науково-краєзнав-
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чі дослідження пам’ятних місць і пам’яток історії, культури і природи 
краю, історичних подій, пов’язаних із визначними історичними датами: 
500-річчя козацтва в Україні; 400 років від дня народження Б. Хмель-
ницького; 225 років Коліївщини; 350 років національно-визвольної ві-
йни українського народу 1648–1657 років; 185 років від дня народжен-
ня т. Г. Шевченка; 50 і 55 років перемоги нашого народу у великій 
вітчизняній війні; дати, пов’язані з народженням відомих діячів дер-
жави, науки, культури і мистецтва, видатних полководців, інші події.

Краєзнавці брали участь в історичних читаннях “Українська ко-
зацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку”, у роботі ііі 
всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії, який проводив 
Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, в Шевчен-
ківських читаннях до 185-річчя від дня народження т. Г. Шевченка, в 
науково-практичних конференціях, присвячених 50 та 55-річчю пере-
моги нашого народу у великій вітчизняній війні та багатьох інших за-
ходах.

Знання історії свого краю сприяє духовному й культурному зрос-
танню людини, без чого вона не може осмислено існувати.

У духовному збагаченні важлива роль відводиться також і держав-
ному архіву області, фондовий склад і зміст документів якого відобра-
жає вікову історію нашого регіону.

активне використання фондів місцевих адміністративних установ, 
органів державної влади і державного управління, промислових і торго-
вих установ, підприємств, організацій, навчальних закладів, особового 
походження, колекцій, фотодокументів дореволюційного і радянського 
періоду свідчить про високий престиж державного архіву, інтерес до 
нього широких кіл населення Черкащини, а також дослідників із різних 
регіонів України та з-за кордону.

тематика краєзнавчих досліджень різноманітна, з урахуванням ви-
бору самих краєзнавців. так, матеріали архіву дали змогу кандидату 
історичних наук в. м. лободаєву більш глибоко з’ясувати обставини 
становлення найчисленніших вільнокозачих громад у південних пові-
тах Київщини. Це, зокрема, документи фондів “Курилівська волосна 
земська управа”, “Корсунська волосна земська управа”, “Черкаський 
повітовий комісар тимчасового уряду”. Була використана періодична 
преса багатьох місцевих громадських і революційних організацій та ор-
ганів місцевого самоврядування Черкащини, в яких опубліковано повні 
тексти ухвалених вільнокозачими громадами статутів, розпоряджень 
про діяльність вільного козацтва3.

Черкаськими науковцями підготовлено збірник матеріалів і спога-
дів “Героїзм і трагедія Холодного яру”, присвячений маловідомій сто-
рінці історії збройної боротьби українців у 1917–1930 роках в околи-
цях Холодного яру (нинішня Черкащина) за Українську державу4. до 
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збірника ввійшли відозви і витяги з доповідей голови Чигиринського 
повітового виконавчого комітету, зведення інформаційного бюро Хо-
лодного яру, тижневі держзведення Черкаського окрвідділу ГпУ, ви-
тяги з доповідей Черкаського окружного відділу ГпУ, список осіб, по-
збавлених виборчого права у мельничанській сільраді медведівського 
району Черкаського округу за 1923р., доповідь про політичний стан 
Черкаського округу в 1926 р. з фондів “виконавчого комітету Чиги-
ринської повітової ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів” і “Шевченківського окружного виконавчого комітету ради 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів”, які були 
оприлюднені вперше. За допомогою цих документів відтворено подро-
биці подій і подано їх офіційне бачення.

польське повстання 1863–1864 рр. на правобережній Україні – 
в Уманському повіті було досліджено черкаськими краєзнавцями за 
фондами “Уманського повітового суду” і “Звенигородського повітово-
го суду”, які дозволили в повній мірі з’ясувати розмах польського по-
встання 1863–1864 рр., встановити станову і національну належність 
його учасників, а також довідатись про заходи, вжиті до повстанців5.

велику роботу проводять краєзнавці п. п. соса, с. і. Кривенко, 
в. Б. страшевич, о. а. портянко, досліджуючи зміст і походжен-
ня географічних назв періоду історичного минулого краю. до складу 
топонімічної комісії, яка успішно працює в Черкасах, входять відомі 
краєзнавці Черкащини. Результатом їхньої самовідданої роботи стали 
історичний нарис “вулиці Черкас” і брошура “назви вулиць, провулків 
і площ м.Черкас (1893–1992)”.

100-річний період, охоплений цими довідниками, свідчить, що пе-
рейменування вулиць міста Черкас було досить частим явищем і не-
має ніяких підстав сподіватись на його припинення. автори довідників 
встановили старі назви нинішніх вулиць, площ та провулків за фондом 
“Черкаська міська дума” та довідниковими виданнями про місто Чер-
каси та його околиці, складених у 1893, 1908, 1911, 1914, 1916, 1923, 
1942, 1956 рр.6. Розробляючи цю тему, краєзнавці мали на меті не тіль-
ки встановити історичні назви, але й ознайомитись з героїчною ми-
нувшиною нашого стародавнього міста. За допомогою “общего плана 
г. Черкасс Киевской губернии”, складеного в 1908р. Черкаським місь-
ким землеміром петром дмитровичем дєєвим, було встановлено, що у 
верхній (центральній) частині міста в ХіХ ст. всі вулиці забудовували-
ся відповідно до плану архітектора Гесте. ним передбачалась забудова 
Черкас рівними кварталами з прямими вулицями.

За архівними документами фонду “Черкаська міська дума” було 
відтворено історію виникнення вулиць стародавніх Черкас.

одним із напрямів дослідницької діяльності черкаських істориків і 
краєзнавців є відтворення історії створення та функціонування церков і 
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монастирів на Черкащині в минулому. активно використовуються фон-
ди “адміністративний відділ Черкаського Шевченківського окружного 
виконавчого комітету робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів”, “Черкаська повітова церковна рада Української автокефаль-
ної церкви”, “виконавчий комітет Черкаської міської ради депутатів 
трудящих”, друковані видання “сказание о населенных местностях 
Киевской губернии”, “весь город Черкассы на 1911 год”, “адрес-ка-
лендарь г.Черкассы на 1913 год” та ін. За архівними джерелами було 
з’ясовано, що Черкаси станом на 1910 рік мали такі православні церк-
ви: 3 православно-приходські, 2 домові, 2 кладовищенські. Централь-
ною і найбагатшою була соборно-миколаївська, яка знаходилась на 
однойменній площі в центрі міста. Крім того, була одна католицька 
і одна старообрядова каплиці, 2 старообрядові монастирі (чоловічий і 
жіночий). серед культових споруд – невеликі службові церкви та моли-
товні будинки. діяло більше десяти єврейських молитовних будинків7.

Безсуперечне лідерство у вивченні цієї теми посідає відомий чер-
каський історик і краєзнавець Юрій мариновський. виявлення, опра-
цювання і публікування архівних першоджерел з їх обов’язковим на-
уковим коментарем і поясненням заслуговує позитивної в науковому 
сенсі оцінки праць знавця історії рідного краю. він вдало підбирає ма-
теріали, які якісно археографічно опрацьовує. У збірнику документів 
“православні монастирі та терені сучасної Черкаської області до 1917 
року” і альманасі “Черкаська минувшина – 2001” вперше було введено 
в науковий обіг більшість документальних матеріалів.

відомих діючих монастирів на території сучасної Черкащини у різ-
ні історичні періоди налічувалося більше трьох десятків, у тому чис-
лі католицьких і уніятських кляшторів. так, ним були виявлені геть-
манські універсали, магнатські фундуші на монастирське володіння, 
офіційне листування, купчі, дарчі й духовні заповіти тощо, тобто така 
інформація, яка ілюструє монастирське буття з різних боків. У фон-
дах “мошногорський чоловічий заштатний монастир”, “Жаботинський 
онуфрієвський чоловічий монастир”, “Уманський повітовий суд”, 
“Чигиринський повітовий земський суд” увагу дослідника приверну-
ли універсали гетьманів п. дорошенка та і. мазепи мошногорському 
і Корсунському монастирям, “права” кн.я. яблоновського мотронин-
ській обителі, “право” кн. Ксаверія любомирського старообрядцям – 
“пилипонам” 1782 року. певний інтерес мають документи про право на 
вихід казенного селянина із селянської громади і звільнення кріпака від 
його власника; кн. п. лопухіна до монастирів в послушенство. вияв-
лено багато подібних документів про звільнення кріпаків поміщиками 
Раєвським, давидовим, висоцьким та ін. досліджено джерела, в яких 
мова йде про мошногірського ігумена – мученика Йасафата Раковича. 
наведена в цих документах інформація поширює знання про конкрет-
ну ситуацію на мошенщині і взаємовідносини місцевих настоятелів та 
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церковних ієрархів, власників земель, на території яких були розташо-
вані монастирі. документи не тільки наводять дані про кожну обитель, 
але й при цьому є змога порівняти різні аспекти монастирського життя, 
зробити певні узагальнення щодо власності і майна монастирів за кон-
кретний період – про господарську діяльність, наявні земельні воло-
діння і їх використання, кошти та їх витрати, прибутки, заощадження, 
кадрові питання, стосунки з населенням тощо8.

іншим аспектом вивчення архівних джерел є розвиток науки, осві-
ти та суспільно-політичної думки в краї від давніх-давен і до сучас-
ності. опрацьовані істориками, краєзнавцями, науковцями а. і. Кузь-
мінським, л. і. прокопенко, Г. в. суховершко у хрестоматіях з історії 
культури Черкащини “духовна спадщина Черкаського краю” архівні 
матеріали з фондів повітових земських управ, народних училищ, гімна-
зій, семінарій, міських дум, волосних правлінь, повітових бюро профе-
сійних спілок, райвиконкомів рад робітничих, селянських та червоно-
армійських депутатів дали змогу громадськості повніше ознайомитися 
з історичними джерелами про суспільно-політичні події на Черкащині, 
дізнатися про історію розвитку науки і освіти, про життя визначних 
політичних і громадських діячів, вчених, письменників, митців, діяль-
ність яких пов’язана з Черкащиною.

не можна не зупинитись і на темі шевченкознавства. Готуючи ма-
теріали історико-документального нарису в рік 185-річчя від дня на-
родження т. Г. Шевченка, відомі на Черкащині краєзнавці в. м. мель-
ниченко (голова Черкаської обласної організації всеукраїнської спілки 
краєзнавців) і п. п. соса збагатили загальнонародний літопис життя 
великого сина і духовного генія України: на основі залучення широкого 
кола джерел і літератури краєзнавці висвітлили перебування т. Г. Шев-
ченка у Черкасах. Зокрема, у фонді “інспектура народної освіти Шев-
ченківського (Черкаського) окружного виконавчого комітету рад робіт-
ничих, селянських та червоноармійських депутатів” знайдено відомості 
про друзів Шевченка, у будинку яких він неодноразово зупинявся. по-
дано цікавий матеріал з особового фонду “нехорошев степан степа-
нович” про народний вияв глибокої людської поваги до Шевченка і 
поклоніння жителів Черкас і навколишніх сіл його пам’яті – започат-
кований після його смерті обряд символічних запросин на весілля. За 
спогадами місцевих жителів, напередодні весілля молода зі старшою 
дружкою йшли на козацьку могилу за містом або до “Хреста Шевчен-
ка” на міському кладовищі, де клали шишку і запрошували тараса Гри-
горовича” на хліб, на сіль, на весілля”9.

духовна спадщина, вшанування і увічнення пам’яті великого Коб-
заря є постійною темою досліджень черкаських шевченкознавців, сту-
дентів, вчителів і краєзнавців.
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Заслуговують на увагу такі цікаві дослідження краєзнавців, як по-
стать Б. Хмельницького, історія релігійних конфесій, археологічна те-
матика, родоводи видатних діячів української держави, золотарство 
лівобережної Черкащини, сукновальний промисел в с. панському 
(Червоному) на Черкащині.

аналіз матеріалів досліджень дозволяє констатувати, що форму-
вання історичної свідомості громадськості неможливе без тісного і ор-
ганічного зв’язку з глибоким вивченням нею історії свого краю. неза-
перечним є те, що засвоєння краєзнавчої інформації відбувається нині 
під впливом часом суперечливих соціально-економічних процесів, які 
відбуваються в суспільстві на сучасному етапі, що в свою чергу вима-
гає підвищеної уваги до цієї важливої сфери діяльності. Зрослий інте-
рес до минулого, неоднозначні трактування багатьох його сторінок, в 
тому числі і місцевих, надають краєзнавчим дослідженням особливої 
актуальності.
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освещен широкий круг вопросов, связанных с ролью и значением 
исторического краеведения в изучении и пропаганде истории Черкасского 
края и реализации его важных научно-познавательных и воспитательных 
функций.
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The author highlights the wide range of questions connected with the importance 
of the study of local lore, history and economy in the study end propaganda of 
history of Cherkasy Region and realization of its important scientific informational 
and educational functions.
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