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КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ У 

ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ПРОФЕСОРА К.В. ДУБНЯКА (1890-1948) 

 

Здійснено історико-науковий аналіз основних творчих напрацювань 

професора К.В. Дубняка щодо становлення та розвитку українського 

краєзнавства як складової суспільної географії, розроблення відповідної 

галузевої термінології. Джерельна база дослідження охоплює широке коло 

опублікованих і неопублікованих матеріалів, її основу складають раніше 

недоступні архівні документи та наукові праці вченого. Досліджено творчий 

внесок К.В. Дубняка в розбудову Українського комітету краєзнавства та 

Українського науково-дослідного інституту географії та картографії. 

Поглиблено й доповнено біографічні відомості, пов’язані з активною 

педагогічною діяльністю та видавничою працею в часописі «Краєзнавство». 

Доведено пріоритет ученого в становлення теоретико-методологічних основ 

українського краєзнавства; розроблення відповідних навчально-освітніх 

програм для підготовки учнів і студентів різних форм навчання; розгортання 

сільськогосподарської бібліографічної справи краєзнавчого спрямування у 20–

30-х рр. ХХ ст. 
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LOCAL LORE UKRAINE AS A COMPONENT OF SOCIAL GEOGRAPHY 

IN THE CREATIVE HERITAGE OF K.V. DUBNIAK (1890–1948) 

The researcher carries out the historical and scientific analysis of the main 

creative works of Professor K.V. Dubnіak on the formation and development of 



Ukrainian local lore, economic geography, development of branch terminology. The 

source base of the study covers a wide range of published and unpublished materials. 

It is based on archival documents and scientific works of the scientist. For the first 

time the researcher investigated Dubniak’s creative contribution in the development 

of the Ukrainian Committee of Local Lore, the Ukrainian Research Institute of 

Geography and Cartography; deepening and supplementing biographical 

information related to active pedagogical activity, publishing work in the journal 

«Local Lore». She proved the priority of the scientist in the formation of Ukrainian 

local lore; development of educational programs for the preparation of pupils and 

students of various forms of education; enhancement of agricultural bibliographic 

case of local lore in the 20-30's of the twentieth century. 

Key words: Kost Dubniak, Ukrainian Committee of Local Lore, journal «Local 

Lore», Ukrainian Research Institute of Geography and Cartography.  

 

Історія становлення та розвитку краєзнавства в Україні є невичерпним 

джерелом дослідницьких студіювань. Про це красномовно свідчить творча 

спадщина видатного географа, краєзнавця, бібліографа професора Костя 

Володимировича Дубняка (1890–1948). Вивчаючи його внесок у розбудову 

сільськогосподарської науки, було досліджено раніше не доступні архівні 

матеріали. Вони суттєво доповнили життєпис ученого, зокрема його доробок у 

становлення українського краєзнавства.  

Метою історичної розвідки є здійснення історико-наукового аналізу 

основних творчих напрацювань професора К.В. Дубняка щодо еволюції 

наукових поглядів у становлення й розвиток краєзнавства, суспільної географії 

та підготовки відповідних науково-освітніх кадрів. 

Методологія дослідження ґрунтується на загальнонаукових принципах 

історичного пізнання: історизму, об’єктивності, системності, комплексності, 

науковості, багатофакторності та всебічності. Окрім того, важливого значення 

надано використанню загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення), 

міждисциплінарних (статистичний, бібліографічний) та власне історичних 

(проблемно-хронологічний, описовий, історико-системний, порівняльно-

історичний, історико-географічний, періодизації, персоналізації). У процесі 

проведення дослідження також залучено методи джерелознавчого та 

архівознавчого аналізу. 

Чимало сучасних дослідників вивчали творчу спадщину К.В. Дубняка як 



географа та краєзнавця. Серед них виділяємо історичні розвідки 

М.Ю. Костриці [30–32], К.В. Мезенцева [36], О.П .Реєнта [42], В.О. Савчука 

[44], С.М. Шевчука [47–49] та ін. Всі вони схиляються до думки, що саме 

К.В. Дубняк є основоположником краєзнавчого напряму суспільної географії 

України. Однак залучені до наукового обігу нові архівні джерела надають 

можливість поглибити та доповнити окремі біографічні відомості, зокрема 

пов’язані з активною діяльністю в Українському комітеті краєзнавства, 

видавничою працею в часописі «Краєзнавство» та розробленням 

сільськогосподарської бібліографічної справи у 20–30-х рр. ХХ ст.  

Наукові погляди К.В. Дубняка були сформовані під впливом прогресивних 

ідей німецького географа А. Геттнера (1859–1941), засновника хорологічної 

наукової школи, за якою «… справжня царина праці географа є 

краєзнавство» [23, c. 227], російського географа та біолога Л.С. Берга (1876–

1950), теоретика російської районної економічної географії С.В. Бернштейн-

Когана (1886–1951), який вважав об’єктом вивчення економічної географії 

економічне життя території (економічного району). Крім того, К.В. Дубняк 

поділяв підходи видатного геолога, географа і бібліографа академіка ВУАН 

П.А. Тутковського (1858–1930) щодо наукової основи краєзнавчих 

досліджень [30]. Достатньо схвально ставився і до переконань засновника 

української географії та картографії, директора Українського науково-

дослідного інституту географії та картографії С.Л. Рудницького (1877–

1937) [51]. 

Новизна наукових студіювань К.В. Дубняка у 20–30-х рр. ХХ ст. полягала 

в обґрунтуванні власного розуміння місця та ролі економічної географії, що 

вивчає економічний регіон чи навіть державу як окремі складові світового 

господарства. При цьому поняття «край» трактував як певне територіальне 

утворення (район), дослідження якого дозволяє виявити загальні 

закономірності розвитку суспільства і природи та її впливу на господарське 

життя людини [48, c. 159–159]. Учений стверджував, що краєзнавча робота за 

умов залучення до неї широких верств населення стане могутнім рушієм 



подальшого прогнозованого державно-економічного розвитку.  

У середині 20-х рр. минулого століття К.В. Дубняк здобуває високий 

авторитет у фаховому середовищі як теоретик «виробничого краєзнавства». Це 

поняття він вперше ввів до наукового обігу на Першій Всеукраїнській 

краєзнавчій конференції, що відбулася 28–31 травня 1925 р. [6]. Зауважимо, що 

саме це зібрання надало новий поштовх розвитку національного краєзнавства. 

Відповідним організаційним кроком стало заснування Українського комітету 

краєзнавства. Його першим головою обрано відомого історика М.І. Яворського. 

Крім того, було започатковано офіційний друкований орган – журнал 

«Краєзнавство», що видавався протягом 1927–1930 рр. Згодом К.В. Дубняк 

завзято підтримав загальнодержавне завдання для краєзнавців щодо вивчення 

продукційних сил та виробничих відносин УСРР/УРСР [20]. 

Міждисциплінарний підхід у розробленні наукових питань призвів до появи 

наступних авторських тлумачень, зокрема: краєзнавство – «… то наука про стан 

засобів виробництва і продукційних сил в певному територіальному районі» [9, 

c. 2], або – «… систематизоване вивчення того чи іншого району (округа, край, 

держава і т. д.) за методами і принципами географії» [23, c. 231]. Водночас 

географію визначали як «… синтетичну науку про географічні краєвиди»,  

тобто «… географія є не що інше, як краєзнавство, … так звана «фізична 

географія» зовсім не географія, а частина космічної фізики – геофізика» [23, 

c. 232].  

Вагомого значення в розбудові національної освітньої системи 

К.В. Дубняк надавав краєзнавчо-географічним студіям [5]. Він поділяв думку 

академіка С.Л. Рудницького, що важливими основами нації є рідна культура, 

історико-політичні традиції, расові ознаки, власна мова, які набирали ваги лише 

у зв’язку з територією [30]. У своїх методологічних пошуках наголошував на 

потребі включення краєзнавства до системи географічних наук: «При погляді 

на краєзнавство, як на географічну науку про продукційні сили певної країни, 

так звана економічна географія вливається в краєзнавство і стає справжньою 

географічною наукою, невід’ємною частиною описової географії» [14, c. 2]. 



Зважаючи на таку різноманітність складників краєзнавства, стверджував, що ця 

наука є синтетичною [21].  

Здійснений контент-аналіз творчої спадщини К.В. Дубняка дозволяє 

стверджувати, що теоретико-методологічні та практичні основи краєзнавства як 

окремої галузі знань у структурі суспільної географії були обґрунтовані в понад 

30 авторських наукових публікаціях упродовж 1921–1928 рр. За цей час він 

опублікував ще й біля 200 рецензій географічного спрямування [45].  

З 1925 р. К.В. Дубняк активно поглиблює науково-організаційну діяльність 

у галузі географії та краєзнавства ще й як член Українського комітету 

краєзнавства. Встановлено, що 18 жовтня 1926 р. рішенням президії Укрнауки 

він увійшов до оновленого складу керівного органу разом із краєзнавцем 

В.Л. Левицьким, економістом М.С. Волобуєвим, географом і краєзнавцем 

професором В.О. Гериновичем, географом, картографом та етнографом 

академіком С.Л. Рудницьким. Продуктивним виявився і наступний 1927 р. 

Учений взяв участь у 18 засіданнях, на яких розглядалося 99 питань [35]. 

Краєзнавство в УСРР на хвилі українізації в середині 20-х рр. минулого 

століття все більше перетворювалося на впливову силу національно-

культурного відродження. Подібні настрої турбували пануючу владу з її 

демократичним централізмом і, як наслідок, дедалі активніше вона пропагувала 

виробниче спрямування галузі, що викликало у тогочасних наукових колах 

гострі дискусії. До них приєднався і К.В. Дубняк. Він відстоював виробниче 

краєзнавство з огляду на потреби економічного розвитку країни. У газеті 

«Известия» від 21 липня 1926 р. опублікована стаття вченого «Нові шляхи 

краєзнавчої праці», в якій автор зазначив, що виробниче краєзнавство стає 

могутньою колективною роботою. Водночас дореволюційне історико-

археологічне й етнографічне краєзнавство набуває кабінетних академічних рис. 

На думку К.В. Дубняка, подальший розвиток виробничого краєзнавства мав 

відбуватися під проводом Державного планового комітету УСРР [15]. 

З’ясовано, що К.В. Дубняк долучився до видання друкованого органу 

Українського комітету краєзнавства – журналу «Краєзнавство». Архівні 



документи зберігають відповідну ухвалу від 8 січня 1927 р., в якій йдеться про 

видавничо-редакційну комісію, до якої увійшли: «… Дубняк, Криворотченко, 

Левицький, Немоловський, Яната» [41, арк. 33 зв.]. Редакційну колегію у складі  

«…. Дубняка, Зайцева, Криворотченка, Махова, редактором одностайно обрали 

М.Г. Криворотченка» затверджено 19 лютого 1927 р. [41, арк. 42]. Упродовж 

1927–1930 рр. світ побачили 127 публікацій 62 вчених та дописувачів. Із них 37 

праць належали авторству членів Українського комiтету краєзнавства. Серед 

них 3 статті – К.В. Дубняку [4; 17; 19]. 

Редакторську діяльність вчений сумлінно поєднував з організаційно-

методичною та науково-дослідницькою працею в Українському науково-

дослідному інституті географії і картографії (УНДІГК) як спеціаліст з описової 

та економічної географії. У 1927–1934 рр. очолював відділ описової географії 

та обіймав посаду заступника директора, займався підготовкою наукових 

кадрів, координував галузеві дослідження, редагував термінологічну літературу 

та ін. [2]. Серед вагомих напрацювань цього періоду виділяємо розроблення 

теоретично-прикладних основ української економічної географії та 

географічної освіти [50, арк. 8]. Учений вважав, що саме через відсутність 

географічних, зокрема економіко-географічних знань, гальмувалося проведення 

адміністративно-територіальної реформи, раціонально не використовували 

наявні природні багатства та належно не розвивалися провідні галузі 

промисловості і сфера послуг [34, c. 213].  

У цей час краєзнавство стає важливою частиною змісту освітнього процесу 

на українських землях. У 1920–1921 рр. Народний комісаріат освіти УСРР 

видав навчальний план єдиної семирічної трудової школи. Відповідно до нього 

на краєзнавство відводилося 37 год. на тиждень (для порівняння: на рідну мову 

та математику – по 16 год., географію та історію – по 8 год.). На сторінках 

виданого в 1926 р. збірника статей «Краєзнавство в трудовій школі» знаходимо 

прізвище ученого серед учасників дискусій про проблеми викладання 

краєзнавства у закладах освіти [37, c. 10]. І це не випадково. К.В. Дубняк за 

сумісництвом працював ще й професором Харківського інституту народної 



освіти, співробітником географічної секції Інституту української наукової мови 

та членом редакційної колегії видання «Записки Українського науково-

дослідного інституту географії та картографії» [46, c. 164–165]. На його 

переконання, вивчення краєзнавства передбачало залучення учнів до екскурсій 

рідним краєм, археологічних досліджень, спостережень за природою, 

пожвавлення позакласної краєзнавчої роботи на базі краєзнавчих гуртків, 

місцевих музеїв тощо. Отже, важливим методичним завданням для вченого 

стало розроблення освітніх програм з вивчення географії, історії, природи та 

етнографії рідного краю. Активний учасник фахових обговорень щодо 

структури підручників, формування програм тощо [27]. Результатом 

методичних напрацювань ученого наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. 

минулого століття стала затверджена НКО програма курсу географії, 

побудована на чіткій краєзнавчій основі, а її автор визнаний методистом 

шкільного краєзнавства. Йому належить низка навчальних програм, шкільних 

підручників та посібників [1; 2; 18; 24; 28; 39; 40], за якими велось навчання 

тривалий період. 

Встановлено, що К.В. Дубняк як голова Бібліографічно-бібліотечного 

бюро Сільськогосподарського наукового комітету України відстоював ідею, 

висловлену директором Всенародної бібліотеки України С.П. Постернаком на 

I Всеукраїнському з’їздi з вивчення продуктивних сил i народного господарства 

України, скликаний 28 грудня 1924 р. – 5 січня 1925 р., щодо запровадження 

краєзнавчої діяльності у бібліотечних установах, що мали стати центрами 

організації й координації ведення бібліографічної праці [26]. Розгорнута 

краєзнавча праця потребувала єдиних науково-методичних підходів до роботи з 

літературою з питань вивчення рідного краю, технічної обробки бібліографії та 

класифікації карток. Відповідну підтримку в цьому питанні, передусім низовим 

краєзнавчим організаціям, надавала методична комісія Українського 

краєзнавчого комітету під керівництвом К.В. Дубняка. Її напрацювання 

висвітлювалися на сторінках журналу «Краєзнавство» у розділі «Бібліографія». 

Там розміщувалася рекомендована краєзнавча література, огляди галузевих 



надходжень та ін. У 1928 р. у розділі «Керуючі матеріали» був опублікований 

«Лист до краєзнавчих організацій. Про бібліографічну роботу» [33], 

вироблений методичною комісією Українського комітету краєзнавства, яку 

очолював вчений. 

Історіографічний аналіз засвідчив, що у повоєнний період радянської 

історії України, незважаючи на свідоме замовчування творчих надбань 

К.В. Дубняка, дослідники не могли оминути згадку про нього як фундатора 

сільськогосподарської бібліографії в Україні. Так, у 1968 р. у харківському 

виданні конспекту лекцій І.І. Корнєйчика «Краеведческая библиография на 

Украине» науковий доробок професора К.В. Дубняка визнано одним із кращих 

інноваційних здобутків української бібліографії перших десятиліть ХХ ст. [29]. 

Особливо ж цінним для географів є упорядкований ученим бібліографічний 

покажчик літератури – «Матеріяли до вивчення Полтавщини» [11–13].  

Роль і значення діяльності К.В. Дубняка як географа, краєзнавця та 

бібліографа підсилюється ще й тим, що вчений надавав важливого значення 

галузевій термінології. Він працював над розробленням природничої 

лексикографії та укладанням термінологічних словників. Учений обґрунтував 

особливості етимологічного походження краєзнавчих термінів в українській 

мові [38] та детально описав їх у своїх працях [9; 14; 21–23], увівши у 

термінологічний перелік поняття «краєзнавча бібліографія» [38]. Завданням 

кожного творчого об’єднання однодумців вважав потребу «збирати 

бібліографію свого району, цебто складати систематичні бібліографічні 

каталоги всієї друкованої продукції про свій край» [23, c. 235]. До такого 

висновку вчений дійшов спираючись на величезний практичний досвід роботи 

з 1919 р. у Бібліографічно-бібліотечному бюро Сільськогосподарського 

наукового комітету України щодо складання галузевої бібліографії окремих 

районів України.  

Професор К.В. Дубняк разом з іншими дослідниками відстоював 

збереження принципу формування краєзнавства як комплексної науки. 

Бібліографію ж вважав допоміжною науковою дисципліною. Про стан розвитку 



природничої бібліографії зауважував у своїх численних публікаціях: 

«Досягнення української науки в галузі бібліографії, зокрема 

природознавчої» [8], «Матеріали до методології географії: (бібліогр. покажч. 

головнішої л-ри укр. та рос. мовами)» [10] та ін. У 1927 р. в журналі «Україна» 

спільно з академіком П.А. Тутковським, професором О.О. Поповим та іншими 

авторами друкує бібліографічні огляди з різних галузей науки, зокрема й 

природничих [8]. 

Оцінку своїм напрацюванням К.В. Дубняк надав у власному життєписі, 

датованому 24 листопада 1927 р. [25, арк. 2]. Він наголошував, що починаючи 

ще з 1918 р. та першої наукової праці «Російсько-український словник термінів 

природознавства та географії» [43], брав активну участь в українізації 

освіти [7], надавав важливу роль саме учительству, мав чітку визначену 

патріотичну позицію, відстоював державницькі інтереси та завзято формував 

новий напрям – національне краєзнавство [16]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що професор К.В. Дубняк зробив вагомий 

внесок у розвиток географії, розбудову Українського комітету краєзнавства, 

редагування його друкованого органу – журналу «Краєзнавство». 

Організаційно-методична та наукова діяльність ученого в Українському 

науково-дослідному інституті географії та картографії в умовах становлення 

вітчизняної галузевої науки, українізації суспільства, відбудови економіки та 

сільського господарства України у 20–30-х рр. ХХ ст. вирізняється активною 

професійною позицією, пошуком навіть інноваційних шляхів розвитку 

українського краєзнавства. Закладені ним теоретико-методологічні та 

концептуальні основи щодо розвитку галузі і нині мають важливе навчально-

виховне, науково-практичне, культурно-освітнє значення в умовах розбудови 

незалежної держави, що було і залишається одним із визначальних чинників 

формування національної свідомості та ідентичності. Учений довів, що 

міждисциплінарний підхід до українського краєзнавства є домінантою 

подальшого економічного зростання та освіченості нації. На наш погляд, 

додаткового системного вивчення потребує видавнича, лексикографічна та 



бібліографічна діяльність К.В. Дубняка. Оскільки вчений одночасно поєднував 

кілька напрямів досліджень, це зумовило синергію різних наук, що зрештою 

призвело до інтеграційних процесів, зростаючої взаємодії методів, 

інструментарію задля отримання нового наукового знання. 
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