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МЕДИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО: ВИТОКИ, МІСЦЕ, ПЕРСПЕКТИВИ  
 

Поняття «краєзнавство», незважаючи на численні намагання визначити 
його, на сьогодні залишається досить розпливчастим. Для того, щоб розіб-
ратися у ньому, звернемося до роботи П. Т. Тронька «Історичне краєзнавство: 
Крок у нове тисячоліття: Досвід. Проблеми. Перспективи»: «Краєзнавство – це 
сукупність наукових дисциплін, різних за змістом і окремих за методами 
дослідження, які вивчають конкретний регіон, район, місцевість, в історичному, 
географічному, геологічному, етнографічному, археологічному та інших 
аспектах» [1, 12].  

Сьогодні компоненти (або аспекти, напрями, галузі) краєзнавства таки  
трактуються неоднозначно. Тобто набір тих аспектів, які студіюються, ще не 
склався, цей процес зараз знаходиться у динаміці, як і історична наука в цілому.  

Одним з аспектів, який досі не охоплений науковцями, є медичне 
краєзнавство. Маємо констатувати, що медичне краєзнавство не є об’єктом 
дослідження у жодній фундаментальній праці з краєзнавства.  

Для того, щоб чіткіше визначитися з дефініціями, сформулюємо, що ж 
таке медичне краєзнавство. Вперше цей термін зустрічається у статті Ірини 
Воронцовської, головного бібліографа Чернігівської обласної наукової 
медичної бібліотеки, однак застосовувалося «медичне краєзнавство» лише як 
відображення краєзнавчого напряму роботи медичної бібліотеки – збирання 
інформації про лікарів Чернігівщини, окремі заклади медичної освіти та 
охорони здоров’я регіону, видання бібліографічних покажчиків тощо [2, 16–18]. 
Медичне краєзнавство, як напрям роботи бібліотеки, досліджувалося й 
Л. Лавриненко під час написання нею дисертаційного дослідження з історії 
медицини Чернігівщини, однак надалі авторка не стала розробляти цей термін 
[3, 94–97]. Сьогодні є потреба розширити поняття медичного краєзнавства, 
показати його науково-дослідницький потенціал, не звужуючи його до напряму 
роботи медичних бібліотек. Отже, в краєзнавстві він з’явиться уперше.  

Медичне краєзнавство – це галузь краєзнавчої науки, яка вивчає історію і 
сучасний рівень розвитку охорони здоров’я, медицини та фармації краю в усіх 
його проявах. Об’єктом медико-краєзнавчих студій є обраний регіон, а 
предметом – стан здоров’я населення, робота установ охорони здоров’я різних 
форм власності, в тому числі й фармацевтичних (державних, приватних, 
громадських), медична та фармацевтична наука та освіта, здобутки окремих 
персоналій у сфері медичної науки та охорони здоров’я, фармації тощо. Цей 
арсенал медичного краєзнавства, потрапляючи до рук істориків, має 
надзвичайно вигідне становище. Саме історики можуть студіювати ці явища в 
ретроспективі, аналізувати та синтезувати, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки, показувати пролонговані результати дії того чи іншого фактора. Якщо 
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медичне краєзнавство має вивчати, зокрема й історію охорони здоров’я, то у 
цій площині воно перетинається з історичним краєзнавством, що вивчає історію 
краю всебічно. Медичне краєзнавство тут тісно переплітається з історичним 
краєзнавством, і разом вони утворюють історико-медичне краєзнавство – 
відгалуження і історичного, і медичного краєзнавства. 

Медичне краєзнавство сьогодні має досить вузьке коло дослідників. 
Елементи історико-медичного краєзнавства відображувалися як частина 
загальної історії регіону або його певної проблеми. Натомість, історико-
медичне краєзнавство – цілком самостійна, хоча й міждисциплінарна галузь у 
краєзнавстві того чи іншого краю, яку треба вивчати окремо. Дисертаційні 
дослідження 1990-х – поч. 2000-х років переконливо доводять, що студіювання 
медичного аспекту розвитку краю – важлива складова відтворення його історії. 
Без історико-медичного краєзнавства всебічне вивчення регіону неможливе, 
адже історик не може дати цілісну картину розвитку, побудовану тільки на 
деяких аспектах. Такі однобокі дослідження краю не слугують основній меті 
краєзнавства – всебічному вивченню регіону. По суті, ми отримуємо такий собі 
«напівфабрикат» – з одного боку дослідження проведене, однак повнота його 
сумнівна, одразу виникає низка питань автору з історії розвитку регіону. 
Висновки дисертаційних досліджень, у першу чергу, доводять, що результати 
історико-медичного краєзнавства не зводяться тільки до студіювання історії 
медицини, чого бояться науковці-історики. Результати проведених студій 
відбивають і соціальний бік розвитку регіону, адже отримані вони під кутом 
зору аналізу охороноздоровчої практики. А охорона здоров’я включає в себе не 
тільки медичну практику, а й заходи соціальні, економічні, юридичні, 
адміністративні тощо. Ось та перлина, якої не вистачає у краєзнавчому намисті 
регіону. При цьому конкретних фактів можна навести безліч.  

Як свідчить стан справ у сучасних наукових колах, багато дослідників, які 
«взялися» за підйом цього шару історії, або надалі покинули вивчення обраної 
теми, або переорієнтувалися на суто історичний аспект, вважаючи медичне 
краєзнавство безперспективним. Таке ставлення до історико-медичного 
краєзнавства в змозі загасити намагання молодих науковців щодо розробки 
цього напряму. 

Тим не менше, сьогодні є фундаментальні дисертаційні дослідження, які 
спростовують, що історико-медичне краєзнавство – «чужа» галузь у системі 
краєзнавства як такого. У дисертації, захищеній І. Ю. Робаком у 2009 році [4], 
та Г. Л. Демочко у 2011 році [5] чітко визначено, що історія повсякдення, яка 
студіюється сьогодні, відображається у багатьох аспектах – історичному, 
культурному, побутовому, релігієзнавчому, економічному. Без комплексного 
вивчення цих аспектів ми не маємо права говорити про всебічне вивчення, ми 
відтворюємо та вивчаємо лише один аспект або декілька. Для того, щоб 
створити комплексне дослідження, треба вивчати і охорону здоров’я населення 
краю також. Це насамперед, сфера суспільної діяльності, яка складається з 
державних і громадських заходів, спрямованих на збереження та поліпшення 
здоров’я населення. При цьому медична складова хоча і відіграє певну роль, але 
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є лише науковою базою, спрямованою на ті ж самі результати – збереження та 
поліпшення здоров’я населення.  

Отже, історико-медичне краєзнавство сьогодні – органічний напрям 
краєзнавства, який треба проводити з дотриманням загальнонаукових та 
конкретно-історичних методів. Історико-медичне краєзнавство покликане 
вивчати всі аспекти охорони здоров’я у ретроспективі, формуючи цілісне 
уявлення про процес розвитку всіх складових охорони здоров’я у регіоні. 
Втілюватиметься це через вивчення історико-медичного краєзнавчого фонду 
того чи іншого регіону, історію окремих установ, вивчення персоналій медиків, 
науковців, громадських діячів, які працювали в охороноздоровчій сфері тощо. 
Одна з нагальних потреб істориків, які студіюють медичне краєзнавство, – 
популяризація цих знань серед громадськості. 

Студіюючи медичне краєзнавство, треба надалі визначитися з 
методологією медичного краєзнавства і зорієнтувати дослідників, якими 
методами їм потрібно оволодіти. Окрему увагу треба приділити медичному 
краєзнавству в освітянстві, адже наукова та освітня діяльність деяких медичних 
закладів України до сьогодні ґрунтовно не вивчена.  
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СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ  
САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УКРАИНЕ 

 
Изучение истории сахарной промышленности в Украине важно и 

актуально по той причине, что сахарное производство длительное время 
сохраняло экономическое первенство в комплексе отраслей пищевой 
индустрии, а сахар относился к наиболее значимым предметам экспорта. 




