
 
Міністерство освіти і науки України 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, тел. (04744) 5-20-92, факс (04744) 5-05-08, 

E-mail: usty@ck.ukrtel.net; 

ВДКУ м. Умань, НБУ м. Черкаси, МФО 354024, Код 35307312401, реєстраційний рахунок 

№ 00000122000355, Податковий номер 021256323054, Свідоцтво № 32274413 

 

______ № __ 

На № _________ від___________ 

Президії Академії педагогічних наук 

України 

 

 

Обґрунтування 

щодо створення Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства АПН 

України і Уманського державного педагогічного університету 
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В педагогічній науці України протягом останнього десятиліття 

утверджується регіональний підхід, що полягає у висвітленні 

закономірностей розвитку національної освіти та педагогічної думки за допомогою 

маловідомого, унікального регіонального матеріалу. Серед регіонів України чільне 

місце належить Східному Поділлю, де формувалася духовна сутність нації, 

закладалися основи національної освіти, відбувалося становлення педагогічної думки 

України. До активної науково-дослідної роботи з педагогічного краєзнавства 

Східного Поділля спонукає й наявність багатої джерельної бази. 

Метою створення і діяльності Центру є розвиток фундаментальних і предметних 

досліджень з проблем педагогічного краєзнавства. Створення такого Центру допоможе 

заповненню „білих плям” історії української педагогіки; дозволить здійснювати 

координацію науково-дослідної діяльності Науковців АПН України і викладачів 

вищих навчальних закладів в галузі педагогічного краєзнавства; забезпечить 

апробацію та впровадження у практику теоретико-методологічних засад 

педагогічно-краєзнавчої діяльності як ефективного засобу професійної підготовки 

майбутніх учителів, педагогічно-краєзнавчої технології навчання студентів; 

сприятиме залученню молодих науковців. обдарованої молоді до активної 



науково-дослідної роботи, зумовить ефективність розв’язання актуальних завдань 

навчання і виховання школярів. 

До науково-дослідної роботи у Центрі планується залучати провідних науковців 

АПН України, співробітників лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН 

України, що сприятиме науковому обґрунтуванню і ефективному впровадженню у 

практику сучасних наукових розробок у галузі педагогіки, історії педагогіки та 

педагогічного краєзнавства. 

У свою чергу Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини має власну потужну школу науковців та викладачів, які працюють на 

кафедрах соціальної педагогіки та історії педагогіки, загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи, виховних технологій та педагогічної творчості. 

З 2003 року в університеті функціонує науково – дослідна лабораторія 

„Педагогічне краєзнавство Черкащини”, виконується держбюджетна тема 

„Педагогічне краєзнавство Черкащини у підготовці майбутніх учителів”, спільно з 

АПН України здійснюється випуск періодичного видання „Історико – педагогічний 

альманах”(головний редактор академік О.В. Сухомлинська), підготовлено і видано 

монографію „Розвиток педагогічної думки і освіти на Черкащині” (2003), спецвипуск 

„Краєзнавство Черкащини”(2004), готується до видання „Антологія Черкащини”, 

виконуються дисертаційні дослідження „Формування національного самовизначення 

студентів засобами педагогічного краєзнавства”, „Підготовка майбутніх учителів 

початкових класів до фахової діяльності засобами педагогічного краєзнавства” тощо. 

Передбачається, що загальне наукове консультування експериментальною і 

науково – організаційною діяльністю науково – дослідного центру з дослідження 

проблем педагогічного краєзнавства Східного Поділля буде здійснюватися 

Відділенням теорії та історії педагогіки АПН України на громадських засадах. Всі 

інші аспекти діяльності Центру, передбачені положенням будуть забезпечуватися й 

контролюватися Уманським державним педагогічним університетом .імені Павла 

Тичини. 
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