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ПЕРЕДМОВА 

Історичне краєзнавство – це наукова дисципліна, яка є 
не  ві д’ємною частиною навчального процесу, вона відіграє 
важли ву роль у комплексній підготовці фахових спеціалістів
іс ториків. У незалежній Україні краєзнавство міцно увійшло в 
структуру навчальних програм середньої школи та вищих нав
чальних закладів. 

Структура пропонованого навчального посібника забезпе
чує поєднання теоретичної частини матеріалу та прикладної. 
Перша розкриває основні тенденції та етапи розвитку історич
ного краєзнавства як наукової дисципліни, окремі теорети
кометодологічні проблеми, висвітлює її виховний потенціал. 
Друга – присвячена проблемам історичного розвитку Воли
ні від найдавніших часів до кінця XVIII ст. – часу, коли зни
кла з європейської історичної арени Річ Посполита, до складу 
якої входила значна частина українських земель. На теренах 
Волинського воєводства з деякими змінами було створено Во
линську губернію в складі іншої держави – Російської імперії. 

Мета курсу полягає в оволодінні студентами методичних та 
практичних навичок для проведення аналізу історичних подій 
за схемою крайобластьрегіонкраїна, тобто, іншими словами 
– це вміння дослідити історію рідного краю на тлі загально
історичних подій та світової історії. 

Принциповим є отримання студентами необхідних знань, 
вмінь і навичок для викладання краєзнавства в школі, адже 
визначальним для шкільного краєзнавства є, крім навчального 
моменту, ще й виховний. 

Завдання курсу полягають у вивченні історичного розвит
ку Волині як регіону та дослідженні історії Острожчини, зо
крема; опрацюванні джерел та літератури із запропонованої 
тематики; отриманні базових теоретичних знань із шкільно
го краєзнавства; оволодінні відповідним категоріальним апа
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ратом: “краєзнавство”, “краєзнавчий рух”, “регіон”, “земля”, 
“край”, “краєзнавчий музей, товариство”, “краєзнавчий гур
ток” тощо. 

Запропонована структура курсу відповідає навчальній про
грамі та складається з двох важливих блоків:

• теоретичні основи історичного краєзнавства (об’єкт, 
предмет, мета, завдання, історія краєзнавчих досліджень, 
основи шкільно го краєзнавства і т. д.). 

• історія Волині як історичного регіону від найдавніших ча
сів до кінця XVIII ст. 

До навчального посібника включено також окремі додатки, 
які допоможуть краще засвоїти викладений матеріал. Це по
станова Кабінету Міністрів України, кількість міст і містечок 
Волинської губернії наприкінці XVIII ст. та їх характеристики, 
вибрані праці з історії міст і сіл Волині. Останні стануть у на
годі студентам при підготовці дослідження з історії свого насе
леного пункту. Карти Волині дають уявлення про формування 
регіону в XІIXVIII cт. Певну структурну логічність пропоно
ваного посібника порушують окремі теми, що вимагає пояс
нення. Йдеться про теми VI “Волинь у складі ВКЛ та Польщі” 
та VIIІ “Волинь у роки Української національної революції се
редини XVII ст.”. За доцільне автор уважав винести пробле
ми Української національної революції середини XVII cт. на 
Волині на спеціальний розгляд. У той же час у темі VI подано 
матеріал до кінця XVIII ст. Разом з тим, сподіваюсь, порушен
ня хронологічності і до певної міри послідовності у викладі ма
теріалу не стане на заваді цілісного розуміння суспільнопо
літичних процесів, що відбулись на теренах краю. Кожна тема 
завершується питаннями для самоконтролю, відповіді на які 
можна знайти у посібнику. Окремі з них вимагають пошуку в 
додатковій літературі, список якої рекомендований, що стиму
лює розширити коло студентської евристики. 

Автор усвідомлює, що поданий матеріал не може претен
дувати на довершеність чи вичерпність викладу, тому наперед 
вдячний за висловлені доповнення та зауваження, які будуть 
ураховані в наступних виданнях. 
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