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Лабораторія історико-краєзнавчих досліджень КЗ СОІППО (далі – 

Лабораторія) функціонувала в такому складі: д. і. н., доцент / професор 

Д. В. Кудінов (голова), к. і. н., доцент М. А. Михайліченко (доцент кафедри 

українознавства СНАУ), к. і. н. В. О. Оліцький (в. о. кафедри історії України 

СумДПУ), В. І. Цибка (Сумське міське об’єднання громадян Фонд підтримки 

інформаційних проектів «Алгоніка»). План її роботи був обговорений на 

засіданні Лабораторії у грудні 2020 р. і представлений проректорові з наукової 

роботи КЗ СОІППО к. п. н., доценту С. М. Грицаю. План був розміщений на 

сайті інституту. 

У плані виділені наступні напрями: науково-дослідна діяльність, 

просвітницька та виставкова діяльність, співробітництво з державними архівами, 

музеями та бібліотеками, дослідницькими інституціями, громадськими та 

іншими організаціями України, Міжнародне співробітництво. 

Для реалізації науково-дослідної діяльності відбувався збір архівних 

матеріалів (з історії КЗ СОІППО, генеалогічна інформація в журналах повітових 

земських зборів, родовід педагога Костянтина Дмитровича Ушинського, 

історика Максима Федоровича Берлинського, літературознавця Фердинанда 

Георгійовича де Ла Барта), публікація наукових статей у фахових виданнях, 

збірниках статей конференцій (у т. ч. у виданнях інституту за результатами 

конференцій «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (09 грудня 

2021 р.), «Сумські історико-краєзнавчі студії» (28 жовтня 2021 р.)). Взято участь 

у низці наукових конференцій, семінарах, круглих столах і форумах в м. Конотоп 

та м. Суми. 

11 лютого 2021 року зусиллями членів Лабораторії та Навчально-науковим 

інститутом історії, права та міжнародних відносин ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція з міжнародною участю «Археологія Північно-Східної 

України: здобутки, сучасний стан та перспективи» (у збірнику опубліковані 

матеріали Д. В. Кудінова та В. О. Оліцького). 

25 травня 2021 року на науково-методичній раді КЗ СОІППО був 

представлений доробок Д. В. Кудінова «Краєзнавча діяльність працівників 

КЗ СОІППО: ретроспективний погляд», у якому був узагальнений багаторічний 

досвід працівників інституту в сфері краєзнавства. Матеріали виступу були 

відредаговані та опубліковані в збірнику, виданому інститутом (Кудінов Д. 

Краєзнавча діяльність працівників КЗ СОІППО: ретроспективний погляд. 

Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей. Суми, 2021. 

С. 521–529). 

Протягом року були здійснені дві наукові експедиції на Роменщину 

(В. О. Оліцький, В. І. Цибка), що збагатили членів Лабораторії цінними 

матеріалами з фондів музейних закладів ДІКЗ «Посулля», а також 

фотоматеріалами з місць розташування археологічних пам’ятників. 

28 жовтня 2021 року зусиллями членів Лабораторії та наукового відділу 

КЗ СОІППО організована та проведена ІІ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Сумські історико-краєзнавчі студії», що залучила 

88 учасників із різних регіонів України. За результатами проведеного заходу 



було видано збірник матеріалів конференції (Сумські історико-краєзнавчі студії. 

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

(Суми, 28 жовтня 2021 р.) / Редкол.: Д. В. Кудінов (голова), О. М. Клочко, 

М. А. Михайліченко, В. О. Оліцький. Суми: ФОП Цьома С. П., 2020. 468 с.). 

Збірник депонований на ресурсах Національної спілки краєзнавців України й 

Сумського історичного порталу. 

Просвітницька та виставкова діяльність передбачала проведення 

публічних лекцій, екскурсій до музею СНАУ (на постійній основі, 

відповідальний – М. А. Михайліченко), керівництво науковою роботою учнів-

слухачів Малої академії наук, консультації наукових керівників учнівських робіт 

(Д. В. Кудінов, В. О. Оліцький). 7 грудня 2021 р. члени Лабораторії 

Д. В. Кудінов і В. О. Оліцький взяли участь у регіональній зустрічі 

представників релігійних спільнот та громадських активістів міста Суми в межах 

проекту «Порозуміння: Релігійні спільноти та подолання поляризації 

українського суспільства», що реалізується за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ Німеччини через IFA (Інститут зовнішніх 

відносин) у програмі ZIVIK. 

Наступний напрям – співробітництво з державними архівами, музеями та 

бібліотеками, дослідницькими інституціями, громадськими та іншими 

організаціями України – забезпечувався щільною співпрацею з Державним 

архівом Сумської області, Національною спілкою краєзнавців України, членами 

якої є всі учасники Лабораторії, Фондом підтримки інформаційних проектів 

«Алгоніка». Інформування про результати роботи Лабораторії здійснювалася на 

електронних ресурсах КЗ СОІППО, Сумського історичного порталу, 

Національної спілки краєзнавців України, ЗМІ («Ваш шанс»). У квітні 2021 р. 

члени Лабораторії, працівники КЗ СОІППО й КЗ СОР ОЦПО та РТМ узяли 

участь в акції збору та відправки подарунків екіпажу катеру ВМС ЗСУ «Суми». 

Низка запланованих завдань не була здійснена: 1) В. І. Цибкою для 

VIII Міжнародної науково-практичній конференції «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» не була підготовлена доповідь за темою 

«Генеалогія для школярів»; 2) через карантинні обмеження не здійснювалися 

публічні лекції. 

 

 

 


