
пов’язані з їхнім життям та діяльністю. Варто приділити
увагу і тим діячам, які працювали у військово-технічній і
космічній галузях. Їх імена і здобутки були невідомі широ-
кому загалу. Настав час оцінити їх внесок до цих науково
містких та високотехнологічних сфер діяльності, вшанувати
пам’ять про них, досліджуючи, серед іншого, нерухомі
пам’ятки їхнього життя та творчої діяльності.

Статті про пам’ятки історії виробництва і техніки до Зводу
повинні у найбільш лаконічному вигляді передавати макси-
мально повну інформацію про нерухомий об’єкт, і по можли-
вості супроводжуватися схемами, що допомагають краще
зрозуміти їх зміст. Основна частина статті має бути присвя-
чена опису наукових і технічних досягнень, пов’язаних з
нерухомим об’єктом, та відповідного періоду життя та
наукових і технічних досягнень особи, котра перебувала тут.

Методика підготовки
історичної частини томів Зводу пам’яток

Загальні засади підготовки матеріалів
до томів Зводу пам’яток

Словник призначених до включення в томи Зводу пам’яток
є одним із основних елементів початкового етапу роботи над
відповідними матеріалами Зводу. Водночас, він має стати
кінцевим результатом різнопланової та системної роботи з
виявлення, обстеження та дослідження пам’яток певної
території Україні, якій присвячений конкретний том Зводу.
Натурне обстеження, що має на меті з’ясувати наявність та
стан матеріальних об’єктів історичної спадщини, є обов’яз-
ковою передумовою складання їх переліку. До словника вклю-
чається перелік відібраних пам’яток із зазначенням назви
пам’ятки, її дати та адреси. Назва пам’ятки історії має харак-
тер короткої анотації, яка обґрунтовує доцільність включення
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об’єкта до Зводу, наприклад, дефініція персоналії. Словник
будується за адміністративно-територіальним та алфавітним
принципами. Першими в томі подаються пам’ятки обласного
(республіканського для АР Крим) центру. Далі систематизація
здійснюється за районами, в районах — за населеними
пунктами в алфавітному порядку їх назв. Пам’ятки населених
пунктів подаються також за алфавітним порядком їх назв.
Якщо у великих населених пунктах архітекторами визначені
як пам’ятки архітектури та містобудування деякі вулиці, вони
також включаються за алфавітом — як комплексна пам’ятка.
Конкретні статті про пам’ятки на цій вулиці розміщуються
також за алфавітом. Аналогічно систематизуються об’єкти з
однаковими назвами (наприклад, «Братська могила радян-
ських воїнів») — за алфавітом вулиць, на яких вони розта-
шовані, або за місцем розташування на кладовищі.

Словник має бути відрецензований й обговорений. Для
цього він передається в місцеві організації Українського
товариства охорони пам’яток історії та культури, творчих
спілок, відомим краєзнавцям, оприлюднюється в засобах
масової інформації і подається на відгук у Центр Зводу
пам’яток історії та культури України Інституту історії
України НАН України. Після рецензування словник роз-
глядає і схвалює до реалізації редколегія тому. Досвід роботи
з підготовки Зводу показує, що словник постійно змінюється
внаслідок глибшого дослідження вже відомих об’єктів і
розширення кола пам’яток. Корективи до нього вносяться за
погодженням з редколегією тому.

Структура томів Зводу відповідає адміністративно-тери-
торіальному поділу України. Основною його структурною
одиницею є томи, присвячені історико-культурній спадщині
міст державного підпорядкування — Києва і Севастополя,
Автономної Республіки Крим та областей України. Кожен
конкретний том має уніфіковану структуру відповідно до
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енциклопедичного жанру видання: передмова, вступ, нариси
про області, населені пункти, статті про пам’ятки, науково-
довідковий апарат. Нариси та статті про пам’ятки система-
тизуються за адміністративно-територіальним та алфавітним
принципами. У томах «Київ» та «Севастополь» статті розмі-
щуються за алфавітом їх назв. Пам’яткам, розташованим за
межами населених пунктів, дається адреса найближчого
населеного пункту даного району. Пам’ятки, виявлені після
виходу томів Зводу, мають публікуватись у періодичних
додатках до томів.

Загальна схема томів Зводу про пам’ятки області (Рес-
публіки Крим)

І. Передмова.
ІІ. Вcтуп.
1. Загальні відомості.
2. Пам’ятки археології.
3. Пам’ятки історії.
4. Пам’ятки містобудування та архітектури.
5. Пам’ятки монументального мистецтва.
6. Охорона та використання історико-культурної спадщини.
ІІІ. Матеріали про пам’ятки області, Автономної Респуб-

ліки Крим (викладаються за районами в алфавітному поряд-
ку їх назв).

1. Нарис про обласний (республіканський — для Криму)
центр.

2. Статті про пам’ятки зазначеного населеного пункту
(в алфавітному порядку їх назв).

3. Довідка про районний центр.
4. Статті про пам’ятки зазначеного районного центру

(в алфавітному порядку їх назв).
5. Статті про пам’ятки, розташовані в районі (в алфавіт-

ному порядку назв населених пунктів району, а в межах
населених пунктів — в алфавітному порядку назв пам’яток).
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ІV. Науково-довідковий апарат.
1. Джерела та література.
2. Іменний покажчик (включає і прізвища авторів статей).
3. Географічний покажчик.
4. Постатейний покажчик.
5. Додатки (за рішенням обласної редколегії можуть

включати топонімічний словник, списки втрачених пам’яток
області тощо).

І. Передмова
Головне завдання передмови до тому — дати загальну

характеристику видання. Пояснюються його завдання, прин-
ципи структурної побудови тому, кількісний склад та
особливості відбору включених до нього об’єктів і викладу
текстового матеріалу. Характеризується науково-довідковий
апарат. Стисло розповідається про історію підготовки книги
до видання. Вказуються наукові установи та громадські
організації, які брали участь у цій роботі. Називаються
автори статей, виконавці ілюстративного матеріалу, укладачі
покажчиків та бібліографії, наукові консультанти.

Орієнтовний план передмови (0,3–0,4 авт. арк.)
1. Завдання видання.
2. Коротка довідка про історію створення тому. Характе-

ристика джерельної бази.
3. Особливості висвітлення пам’яток історії та культури в

даному томі (загальна кількість пам’яток, у т. ч. за окремими
видами, критерії відбору, структура тому, виклад матеріалу,
науково-довідковий апарат).

Відомості про установи та організації, авторів, консуль-
тантівта укладачів текстових та ілюстративних матеріалів.

ІІ. Вступ
Є важливою складового частиною кожного тому Зводу.

Його основне завдання — дати загальну характеристику
історико-культурної спадщини окремих регіонів України,
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подаючи огляд пам’яток археології, історії, містобудування
та архітектури, монументального мистецтва в хронологічній
послідовності на фоні основних етапів історичного розвитку
території. Науковий аналіз має ґрунтуватися на сучасних
концепціях історичного і культурного розвитку України.
Орієнтиром для авторів як вступу, так і статей про пам’ятки
історії повинні бути видання Інституту історії України НАН
України та інших провідних наукових історичних установ та
осередків. Текст має бути написаний чіткою, лаконічною
мовою з використанням широкого кола архівних джерел та
наукової літератури.

Вступ складається з п’яти розділів. В першому розділі на-
водяться загальні дані про Автономну Республіку Крим,
область, місто державного підпорядкування. Наступні чоти-
ри розділи присвячуються окремим видам пам’яток — архео-
логії, історії, містобудування та архітектури, монументаль-
ного мистецтва. Шостий розділ висвітлює історію розвитку
справи охорони, збереження та використання історико-
культурної спадщини в регіоні (місті державного підпоряд-
кування), зазначаються найцінніші втрачені пам’ятки та
причини їх руйнування. Кожен розділ про пам’ятки повинен
писати фахівець — археолог, архітектор, історик, мистецтво-
знавець, до написання історії пам’яткоохоронної справи в
регіоні залучаються активісти й керівництво місцевої
організації Українського товариство охорони пам’яток історії
та культури. В кінці вступу зазначаються його автори.

Підрозділ «Пам’ятки історії»
(до 1 авт. арк.)

Мета підрозділу — подати узагальнену характеристику
історичних пам’яток. Містить коротку історіографію, оцінює
стан дослідження в цілому та по окремих групах і типах
пам’яток. Зазначаються проблеми, що існують у вивченні
об’єктів історико-культурної спадщини.
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Характеристика кожної історичної епохи повинна бути
максимально узагальненою. При цьому, крім зв’язку із
загальноісторичним процесом, розглядається специфіка істо-
ричного минулого краю. Відомості, які висвітлюють основні
тенденції розвитку регіону, не повинні перевантажуватися
статистичними даними та дрібними фактами, згадуванням
сучасних керівників та відомих діячів регіону. Головна увага
зосереджується на характеристиці історичних пам’яток, які
відображають політичні, соціально-економічні та культурні
процеси в регіоні на різних етапах суспільного розвитку.
Огляд подається в хронологічній послідовності та включає
коротку характеристику пам’яток і посилання на статті про
них у томі. Окремо характеризуються ті об’єкти культурної
спадщини, що не збереглися.

Розгляд завершується підсумковим аналізом історичних
пам’яток за групами та типами. Він включає харак-
теристику географії розташування пам’яток на території
області, визначення місць їх концентрації (частина області
за сторонами світу, райони, окремі населені пункти),
пояснення причин, що визначили специфіку їх розта-
шування. Робиться кількісний та якісній аналіз внесених до
тому пам’яток.

Орієнтовний план підрозділу «Пам’ятки історії»
1. Історіографічний огляд. Загальні відомості про стан

дослідження пам’яток історії.
2. Пам’ятки історії в контексті політичного, соціально-

економічного та культурного розвитку регіону.
3. Огляд пам’яток за групами:
а) пам’ятки історії державного устрою та суспільно-

економічного ладу;
б) пам’ятки історії громадсько-політичного життя, соці-

альних і національно-визвольних рухів;
в) пам’ятки воєнної історії;
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е) пам’ятки історії науки, освіти і культури;
д) пам’ятки історії релігійного та церковного життя;
г) пам’ятки історії виробництва і техніки.

Підрозділ «Охорона та використання
історико-культурної спадщини»

(до 1 авт. арк.)
Прикінцевий підрозділ вступу до тому має на меті висвіт-

лити становлення та розвиток справи охорони й використання
пам’яток історії та культури регіону. Необхідно враховувати,
що пам’ятки історії та культури з давніх часів привертали до
себе суспільну увагу. Відомості про археологічні та архі-
тектурні об’єкти, історичні реліквії наводяться вже в давньо-
руських джерелах. В наступні періоди поступово зростає
інтерес до об’єктів старовини та мистецтва.

Цілеспрямовані державні заходи щодо вивчення та
охорони пам’яток у межах сучасної території України вперше
почали здійснюватися в Криму вже в кін. ХVІІІ ст., що було
викликано орієнтацією суспільного інтересу на античні
старожитності. В більшості регіонів України цей процес
набув помітного розвитку з поч. XIX ст., коли увагу вчених
та широкої громадськості привернули слов’янські пам’ятки.
Протягом століття до пам’яткоохоронного та краєзнавчого
руху долучилися численні краєзнавці, вчені та наукові това-
риства різного спрямування, з 2-ї пол. XIX ст. — губернські
вчені архівні комісії. Слід враховувати, що незважаючи на
ентузіазм окремих учених та громадських діячів, реальні
результати в справі охорони пам’яток далеко не відповідали
суспільним потребам. У Російській імперії не було ухвалено
закон про охорону пам’яток і не було створено струнку
вертикаль пам’яткоохоронних органів.

Під час Української революції 1917–1921 рр. в країні
закладалися нові засади пам’яткоохоронної справи. Засади її
реформування розроблялися за Української Центральної
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Ради, Української Держави та Директорії УНР. Після вста-
новлення радянської влади охорона пам’яток відзначалася
досить суперечливими процесами. Формування державної
системи охорони пам’яток і пам’яткоохоронного руху гро-
мадськості супроводжувалося не лише позитивними резуль-
татами, які стали важливим внеском у вітчизняну та світову
культуру, а й масовим знищенням пам’яток з ідеологічних
міркувань. Особливо постраждали пам’ятки церковної архі-
тектури. Все це повинно дістати рівнозначне відображення в
підрозділі.

Враховуючи, що історія вивчення окремих видів пам’яток
наводиться у відповідних частинах вступу, головна увага в
даному підрозділі має зосереджуватися на конкретних захо-
дах, пов’язаних з обліком, охороною, ремонтом та реставра-
цією пам’яток, створенням та діяльністю органів охорони
пам’яток, участю громадськості в цій роботі на кожному
історичному етапі. Доцільно відобразити стан справи охоро-
ни пам’яток на час підготовки тому Зводу і розкрити пер-
спективи її розвитку.

Нариси (довідки) про обласні, районні центри та населені
пункти — пам’ятки історії та культури

Важливим елементом структури кожного тому Зводу є
нарис (довідка) про обласний (республіканський — для
АР Крим) і районні центри та населені пункти з цінною
історико-культурною спадщиною. Його мета — дати загаль-
ну характеристику обласного, районного центру чи населе-
ного пункту як пам’ятки історії та культури, показати основні
історичні етапи його розвитку та їх відображення в пам’ят-
ках. Наводиться інформація про виникнення та розвиток
населеного пункту, перші писемні згадки про нього, зміни в
адміністративно-територіальному поділі, про визначні істо-
ричні події та перебування в ньому відомих державних,
громадсько-політичних, військових, церковних діячів, пред-
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ставників науки і культури. Ці дані мають бути пов’язані з
характеристикою пам’яток історії — як тих, що збереглися,
так і тих, що втрачені. У заключній частині нарису наводить-
ся загальна кількість пам’яток історії та культури, у т. ч. —
за окремими видами.

В окремих випадках підготовки короткої історичної
довідки потребують рядові населені пункти (міста, селища
міського типу, села), які мають історико-культурну цінність.
Наприклад, сучасне м. Зіньків Полтавської обл. згадується в
історичних документах у 1576 і 1604 рр. Місто позначене на
карті ХVІІ ст. Г. Л. де Боплана. На поч. ХVІІ ст. тут була спо-
руджена фортеця (не збереглась). З 1648 р. — сотенне міс-
течко Полтавського полку, в 1662(1661) — 1672(1671) рр. —
центр Зіньківського полку. Його мешканці брали в 1768 р.
активну участь у гайдамацькому русі. Тут народилися члени
Кирило-Мефодіївського товариства І. Посяда та М. Савич,
поет М. Зеров, актор і режисер Д. Ровенський. Юнацькі роки
тут провів письменник Остап Вишня, навчалися письмен-
ники В. Вражливий, Г. Тютюнник, І. Цюпа та ін.62

Структура і зміст статей про пам’ятки історії
Включенню до Зводу підлягають всі об’єкти, що зберег-

лися до нашого часу, — реальні свідки найбільш значних
сторінок історії України. Інформація про пам’ятні споруди,
місця і поховання, що не збереглися, подається, як правило,
у вступних частинах томів Зводу, довідках про населені
пункти, статтях про вулиці, що є комплексними пам’ятками.
Може складатись і окремий список втрачених пам’яток, який
подається як додаток до тому. Це стосується насамперед
великих міст, таких як Київ, Сімферополь та обласні центри.

Окремі статті втраченим об’єктам присвячуються лише як
виняток — у разі особливого історичного значення пов’яза-
них з ними подій та персоналій, або, коли це єдина можли-
вість увічнення пам’яті про історичне минуле певного
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регіону чи населеного пункту. Вказане стосується, наприк-
лад, місць пам’ятних споруд Батурина (Чернігівська обл.), де
розташовувалися резиденції гетьманів України Д. Много-
грішного, І. Самойловича та І. Мазепи, знищених в 1708 р. за
наказом російського царя Петра І; Севастополя, які були
майже повністю зруйновані під час Кримської війни;
військових цвинтарів запорозьких козаків і російських вояків
часів російсько-турецької війни 1735–1739 рр. на о. Хортиця
в Запоріжжі, площа яких не встановлена, тощо.

При включенні до видання пам’ятних місць слід виходити
з того, що ними є певні локалізовані території, пов’язані з
тими чи іншими конкретним подіями, епізодами та фактами
з історії України. Наприклад, «Пам’ятне місце Берестецької
битви 1651» (с. Пляшева Радивілівського р-ну Рівненської
обл.); «Пам’ятне місце перебування Шевченка Т. Г. 1846»
(с. Гульськ Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.);
«Пам’ятне місце поховань жертв політичних репресій 1936–41»
(с-ще Биківня — Київ); «Пам’ятне місце робітничого селища
водників, знищеного нацистами 1943» (Київ) та ін. У таких
статтях після їх назви чітко визначаються місця розташу-
вання та межі пам’ятних місць.

До Зводу не включаються пам’ятні місця, які не локалі-
зовані і зв’язок яких з історичними подіями або діячами має
неконкретний характер, тобто вони позбавлені інформації
про певні меморіальні об’єкти. Наприклад, «Батьківщина
(такого-то…)», «Центр цукрової промисловості..».

Пам’ятні знаки, споруджені на честь певних історичних
подій та осіб, не належать до пам’яток історії, хоч іноді
мають цінність як пам’ятки мистецтва. Вони не мають
самостійного значення у Зводі як пам’ятки історії, тому їм не
присвячуються окремі статті. Відомості про такі об’єкти
можуть подаватись у вступі до тому, довідках про населені
пункти, статтях про вулиці, що є комплексними пам’ятками
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культури. Як приклад, можна навести подану на рецензію
статтю «Пам’ятний знак на честь першої перемоги Б. Хмель-
ницького над польською шляхтою у січні 1648, 1996». Знак
на о. Хортиця (Запоріжжя) класифіковано як пам’ятку історії.
Однак, споруджений у 1996 р. знак ніяким чином не пов’я-
заний з подіями ХVІІ ст. Ця стаття повинна мати назву
«Пам’ятне місце першої перемоги Б. Хмельницького над
польсько-шляхетським військом 1648» і розповідати про
визначну історичну подію, а інформація про знак подається
в кінці статті і має характер не основної, а додаткової.

Відомості про меморіальні дошки доповнюють статті про
будівлі — пам’ятки історії, на яких вони встановлені. Вони
мають містити інформацію про дату встановлення, авторів
(скульпторів, архітекторів), матеріал, техніку виготовлення і
місце на фасаді або в інтер’єрі, де вони встановлені. Якщо
меморіальна дошка певним подіям або діячам встановлена
помилково не на пам’ятному об’єкті, вона взагалі не опису-
ється. Наприклад, на фасаді лабораторного корпусу Головної
астрономічної обсерваторії НАН України в Києві, збудова-
ному на поч. 1970-х рр., встановлена меморіальна дошка
засновнику і першому директору ГАО О. Орлову, який помер
у 1954 р. і в цьому корпусі не працював. На вул. Саксаган-
ського, 3 у Києві помилково встановлено меморіальну дошку
генеральному конструктору авіаційної техніки СРСР В. Чело-
мею, який насправді проживав у 1927–1941 рр. у будинку
№ 2/34 на цій же вулиці. У такому разі в статті про мемо-
ріальну адресу зазначено факт помилки.

Пам’ятні знаки на честь воїнів-земляків (Радянської армії,
формувань УГА, УПА тощо), котрі поховані в інших місцях,
як правило, встановлені поруч з могилами інших загиблих у
цій місцевості воїнів або на пам’ятних місцях. Вони опису-
ються в статтях про останні. Наприклад, «Братська могила
радянських воїнів і пам’ятний знак на честь загиблих воїнів-
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земляків», «Пам’ятне місце знищеного нацистами села та
страти мирних жителів 1943 й пам’ятний знак на честь
загиблих воїнів-земляків».

Статті про пам’ятні знаки як про пам’ятки історії є винят-
ком у Зводі. Описуються лише ті з них, що пов’язані з
подіями надзвичайного значення в історичному минулому
України в цілому, її конкретного регіону або населеного
пункту, якщо вони є єдиною можливістю увічнення останніх.
Це стосується пам’ятних знаків, присвячених відміні кріпац-
тва, жертвам голодоморів, політичних репресій тощо. Подіб-
ні винятки робляться ще й тому, що реальних об’єктів —
свідків багатьох визначних історичних подій або пов’язаних
з особами, котрі були забуті або навмисно викреслені зі
шпальт української історії, майже не збереглося. Тому вклю-
чення до Зводу подібних пам’ятних знаків сприяє повнішому
і об’єктивнішому висвітленню історії Україні, життя та
діяльності відомих історичних діячів, до того ж така інфор-
мація, як і самі знаки, має велике освітньо-виховне значення.

Статті Зводу про пам’ятки історії мають відповідати
загальним вимогам науково-енциклопедичних видань, тобто
у максимально стислій формі давати вичерпну інформацію
про їх наукову та історичну цінність. Текст статей має бути
написаний професійною і лаконічною, але разом з тим
зрозумілою для широкого кола читачів мовою, не обтяженою
специфічними термінами.

Основний зміст статті має становити інформація про
об’єкт як свідка історичних подій, життя та діяльності істо-
ричної особи. Включення до тексту цитат з історичних і
літературних джерел допускається лише як виняток. При
визначенні обсягу статей слід виходити із загального прин-
ципу викладу матеріалів Зводу, що полягає у поєднанні
максимальної стислості та високої інформативності. При
цьому необхідно враховувати наукову та історичну цінність

110



пам’ятки, значення пов’язаних з нею подій та персоналій, а
також ступінь її збереження й дослідження.

При написанні статей про конкретний об’єкт слід уникати
повторів відомостей, які містяться в інших статтях про ті ж
самі події або діячів. Взаємозв’язок статей, присвячених
аналогічним за інформацією пам’яткам, досягається застосу-
ванням у Зводі системи посилань, що є загальною нормою
для всіх енциклопедичних видань. Завдяки цьому читач
зможе знайти ту статтю, де повніше описані певні історичні
події, особи, окремі пам’ятки різних типів тощо.

Алфавітний принцип розміщення статей у межах кожного
населеного пункту зумовлює особливі вимоги до їх заголов-
ків. Формулювання останніх повинно ґрунтуватися на єди-
них засадах, спільних для всіх видів пам’яток історії та
культури. Кожній статті про пам’ятки надається свій
порядковий номер. Це дозволить забезпечити систему
взаємних посилань, скласти покажчики до тому. Статті про
комплексні пам’ятки мають один номер, усі об’єкти, що
входять до їх складу, одержують внутрішнє цифрове позна-
чення (1.1; 1.2; 1.3 тощо). Це стосується таких комплексних
пам’яток, як вулиці, площі, ансамблі і комплекси, садиби та
ін. Статті про пам’ятки кожної області (Автономної Рес-
публіки Крим, міст державного підпорядкування) мають
свою нумерацію. Якщо одній області (республіці, місту)
присвячено декілька книг, статті в них повинні мати
наскрізну нумерацію.

Для фіксації видової належності пам’яток застосову-
ються літерні позначення: історія — іст., археологія —
археол., містобудування — містобуд., архітектура — архіт.,
монументальне мистецтво — мист. Ці позначення розмі-
щуються в алфавітному порядку після заголовку статті.
У комплексних статтях ставиться відповідно декілька
позначень.
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Основною частиною заголовку статей про пам’ятки є
назва об’єкта. Вона повинна відбивати первісне функ-
ціональне призначення споруди на момент її побудови, незва-
жаючи на всі форми її подальшого використання, містити
дату її зведення (рік, століття — початок, середина, кінець).
Могили датуються роком смерті похованих, якщо ж ця
могила є перепохованням, вказуються дві дати — смерті
(загибелі) і перепоховання. Пам’ятні місця датуються роком
подій, що відбувалися на цьому місці.

Приклади заголовків статей
Братська могила жертв голодомору 1932–33 (іст.).
Братська могила радянських воїнів 1943 (іст.).
Братська могила радянських воїнів і партизанів 1943,

1951 (іст.).
Дот № 13 1941 (іст.).
Житловий будинок 1914, в якому проживав Хвильовий М. Г.

(іст.).
Житловий будинок 1968, в якому проживали відомі вчені

(іст.).
Монітор «Желєзняков» 1936 (іст.).
Пам’ятне місце боїв 7-ї морської бригади 1941–42 (іст.).
Пам’ятне місце форштадта Олександрівської фортеці та

заснування м. Олександрівськ 1771 (іст.).
Педагогічний музей 1909–11, де працювала Українська

Центральна Рада (іст.).
Поховання Аліпія (Алімпія) Іконописця бл. 1114 (іст.).
Поховання родини Рильських 1-ї пол. 20 ст. (іст.).
Садиба Киселя М. Д. 1-ї пол. 19 ст., в якій проживав

Костомаров М. І. (іст.).
Троїцький народний будинок Київського товариства

грамотності (тепер Київський національний академічний
театр оперети) 1901–02 (іст.).
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Університету св. Володимира комплекс (тепер Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка) 1-ї пол. 19 —
1-ї пол. 20 ст. (іст.).

Фільверта і Дедіни завод («Червоний екскаватор», «АТЕК»)
кін. 19–20 ст. (іст.)

Школа 1950-х рр., в якій викладав Стус В. С. (іст.).
Структура статей про пам’ятки історії

Структура статей про кожен з основних типів пам’яток
історії (будинки, будівлі, споруди; поховання; пам’ятні місця)
має свої особливості, які можуть бути зафіксовані у відпо-
відних схемах.

Схема статті про будинки, будівлі, споруди
— Заголовок. Адресна прив’язка.
— Місце розташування. Зазначаються частини населе-

ного пункту за сторонами світу; розташування відносно
червоної лінії забудови вулиці та найбільш значних споруд,
що знаходяться поблизу, тощо.

— Короткий опис зовнішнього вигляду і внутрішньої струк-
тури, якщо об’єкт не належить до пам’яток архітектури, —
кількість поверхів, матеріал (наприклад, — «Будинок двопо-
верховий з підвалом і мансардою, цегляний, тинькований,
пофарбований»).

— Історія спорудження (прізвища архітектора й власників
будинку, зміни у функціональному призначенні тощо).

— Історична частина. Зазначаються роки, в які за опису-
ваною адресою відбувались історичні події або проживали
історичні діячі, № квартири або приміщення, поверх (для
багатоповерхових споруд). Інформація про історичні події
подається лише в безпосередньому зв’язку з об’єктом, що
описується. В статтях про меморіальні будинки основна
увага звертається на ту частину біографічних відомостей, що
охоплює період проживання або роботи в них певних
історичних осіб.
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— Сучасний стан пам’ятки. Зазначається, що розташо-
вано у будинку і, зокрема, у меморіальних приміщеннях на
час написання статті, якщо потрібно, — стан їх збереження;
проведення ремонтно-реставраційних робіт, реконструкцій,
перепланувань.

— Інформація про наявність пам’ятних знаків — мемо-
ріальних дощок, скульптур, барельєфів тощо (дата і місце їх
встановлення, прізвища авторів, матеріал, техніка виготов-
лення, проведення реконструкцій).

— Перелік основних джерел та літератури.
— Підпис автора.

Схема статті про пам’ятні місця
— Заголовок. Адресна прив’язка.
— Місце розташування. Зазначаються частина населе-

ного пункту за сторонами світу, розташування відносно най-
ближчих споруд і пам’яток. Якщо пам’ятне місце локалізу-
ється за межами населеного пункту, зазначається його
розташування відносно останнього або відносно залізничних
колій, автотрас, найближчих споруд й природних об’єктів;
при знаходженні в лісі — № квадрату.

— Опис має включати загальні розміри й межі пам’ятного
місця, особливості його рельєфу, рослинності, забудови.

— Історична частина. Інформація про історичні події або
окремих осіб дається у безпосередньому зв’язку з конкрет-
ним пам’ятним місцем і з обов’язковим зазначенням дат
подій.

— Сучасний стан і використання досліджуваної території,
розташування на ній об’єктів — свідків історичних подій.

— Інформація про наявність пам’ятних знаків: меморі-
альних дощок, скульптур, обелісків, стел, плит з меморіаль-
ними написами тощо (дата й місце їх встановлення, прізвища
авторів, матеріал, техніка виготовлення, проведення рекон-
струкцій).
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— Перелік основних джерел та літератури.
— Підпис автора.

Схема статті про поховання
— Заголовок. Адресна прив’язка.
— Місце розташування. Зазначаються частина населе-

ного пункту або кладовища за сторонами світу, споруди, що
знаходяться поряд. Якщо могила розташована за межами
населеного пункту, описується її місцезнаходження відносно
останнього або відносно споруд чи природних об’єктів —
залізничної колії, автотраси, річки, лісу (№ квадрату) тощо.

— Історична частина. Повна біографія відомих історич-
них діячів із зазначенням наукового та творчого доробку. При
описі поховань військових зазначаються дати та обставини
загибелі воїнів, їх військові частини; в статтях про братські
могили — загальне число похованих та кількість встанов-
лених прізвищ. Відомості про перепоховання та підпо-
ховання.

— Інформація про наявність пам’ятних знаків —
скульптур, обелісків, стел, плит, дощок з меморіальними
написами тощо. Дата і місце їх встановлення, прізвища
авторів, матеріал, техніка виготовлення, проведення
реконструкцій.

— Перелік основних джерел та літератури.
— Підпис автора.

Методичні засади підготовки тексту статей
Статті, як зазначалося, розміщуються за алфавітним

принципом, який передбачає орієнтацію на першу літеру
слова, з якого починається назва статті. При систематизації
датування пам’ятки ігнорується. Якщо початок назв у кількох
статей однаковий («Могила», «Будинок» й ін.), орієнтація
здійснюється за наступними словами, включаючи прізвища
певних осіб. Тому при формулюванні назв статей ініціали
слід розміщувати після прізвищ.
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У випадках з назвами церков можна піти двома шляхами:
або починати зі слова «Церква Різдва Пресвятої Богородиці»
і систематизувати за другим словом, або застосувати інвер-
сію — «Різдва Пресвятої Богородиці церква», «Спаса на
Берестові церква».

Дати історичних подій до 1918 р. даються за старим
стилем. У статтях про поховання бажано давати дати наро-
дження і смерті за старим і новим стилем, оскільки не рідкі
випадки, коли виникають розбіжності в роках життя, якщо
людина народилась або померла, наприклад, у кінці грудня.
Назви населених пунктів і держав, з якими пов’язане життя
похованих даються за сучасними назвами. Допускається
вживати стару назву, наприклад, села, але в такому випадку
в дужках зазначається нова його назва.

При відборі персоналій, яким присвячено статті про пам’ят-
ки історії, враховується, насамперед, світове та загальнодер-
жавне значення їхньої діяльності, а також вагомість внеску у
соціально-політичний, економічний, культурний і духовний
розвиток конкретних регіонів на всіх етапах їх розвитку. Одно-
часно застосовуються загальноприйняті критерії енциклопе-
дичних видань, зокрема, для науковців — належність до числа
академіків і членів-кореспондентів академій наук, для діячів
культури — до народних артистів і художників. У статтях Зво-
ду подається інформація лише про тих осіб, які вже пішли з
життя, і про ті державні, громадські, наукові, освітні й культур-
ні установи та організації, що вже припинили існування («Ре-
міснича управа», «Будинок полкової канцелярії», «Купецьке
зібрання»). Нині діючі інституції включаються до Зводу у то-
му випадку, якщо вони пов’язані з історичними подіями та ві-
домими персоналіями. Це ж стосується сучасних підприємств.

Якщо одна й та ж установа в різні роки розміщувалася за
різними адресами й відповідно фігурує у кількох статтях,
слід робити відповідні посилання у текстах на номер іншої
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статті, не повторюючи її зміст (наприклад, див. ст. 56).
Зазначене стосується й інформації про окремих історичних
діячів у різних статтях.

Статті про будинки, в яких жили, працювали або навчалися
відомі особи, що становлять значну частину історичного
матеріалу томів, мають бути уніфіковані за певними
параметрами. Наприклад, у рецензованих матеріалах істо-
ричних частин томів в одних випадках подається повна (або
майже повна) біографія відомих діячів, в інших — лише
окремі біографічні дані, пов’язані з їх перебуванням у пев-
ному населеному пункті, проживанням, роботою, навчанням
у конкретному будинку, якому присвячено статтю. У таких
статтях слід виходити з наступного. Якщо особа похована на
цвинтарі цього ж самого населеного пункту, відомості про її
життя та діяльність розподіляються за адресами, що зберег-
лись і включені до Зводу, а в статті про поховання описується
повна біографія. В більшості випадків таких поховань і відпо-
відно повних біографій у томі не буде, тому читач не матиме
повного уявлення про ту чи іншу видатну особу, котра меш-
кала (працювала, навчалась) у будинку впродовж короткого
часу (наприклад, у дитячі роки). Це значно ускладнить сприй-
няття матеріалу, особливо в тих випадках, коли йдеться про
маловідомих за різних причин персоналій (жертв політичних
репресій, діячів, імена яких довгий час були викреслені з
вітчизняної історії тощо), знайти довідковий матеріал про
яких пересічному читачеві не легко. Тому, якщо історичний
діяч перебував у населеному пункті нетривалий час і похова-
ний в іншому місці, в статті слід подавати в стислому вигляді
повну його біографію. Найприйнятнішою є така схема:

1). Зазначення років проживання (роботи, навчання) істо-
ричної особи в певному будинку (наприклад, «1904–17 у
квартирі № 5 проживав…»; «1962–65 у школі працював
/навчався/…»).
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2). Прізвище, ім’я, по-батькові особи, роки народження і
смерті, розширена дефініція із зазначенням галузі наукової,
державної, політичної або іншої діяльності, вчених (член-
кореспондент, академік певної академії наук) та державних
(Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці,
Герой України) звань, основних посад в установах, де вона
працювала, її досягнень — й років праці та одержання звань
(у дужках). Наприклад, «1908–09, 1918–19 (епізодично),
1924–31, після повернення з еміграції і до вимушеного
переїзду до Москви, на третьому поверсі у двох, з 1929 у
трьох кімнатах проживав Грушевський Михайло Сергійович
(1866–1934) — історик, літературознавець, письменник, публі-
цист, громадський, політичний і державний діяч, голова Укра-
їнської Центральної Ради (1917–18), акад. ВУАН (з 1923), АН
СРСР (з 1929)» (Київ, вул. Паньківська, 9)63.

При формулюванні дефініцій слід уникати таких визна-
чень, як «великий», «видатний» стосовно історичних діячів,
а також не зазначати їх національної приналежності.

3). Відомості про перебування історичної особи в краї,
області, населеному пункті. Акцент має бути зроблений на
роках життя, пов’язаних з даним будинком («У роки прожи-
вання /роботи, навчання/ у цьому будинку…)». Бажано
вказати, де ще жила або працювала (навчалась) особа в цьому
населеному пункті із зазначенням адрес будинків та їх наяв-
ності на сьогоднішній день, звідки і за яких причин особа
переїхала до цього населеного пункту і будинку, а також
чому, коли і куди виїхала, де похована.

У випадках, коли в будинку лише «бували» видатні діячі
(в гостях, у редакціях газет й ін.), можна обмежитися
короткою дефініцією.

Якщо пам’ятка пов’язана з життєвим шляхом багатьох
діячів, у заголовку вказуються за алфавітом перші прізвища
і формула «та ін.» або застосовується визначення «Житловий

118



будинок, в якому проживали відомі діячі науки і культури,
громадсько-політичного, державного і церковного життя».

В назвах статей про об’єкти обов’язково зазначається
перше функціональне призначення споруди за офіційною
назвою установи чи громадської інституції на той час. Якщо
тепер у цьому будинку міститься відомий державний або гро-
мадський заклад, можна дати його назву в дужках. Наприк-
лад, «Міський театр (Житомирська обласна філармонія)»,
«Театр “Соловцов” (Національний академічний драматичний
театр ім. Івана Франка)» (Київ).

У статтях про промислові та інші підприємства й установи
слід чітко зафіксувати такі моменти:

— офіційну назву на час заснування та її зміни за роками
до сьогодення;

— обставини заснування і відкриття; межі й особливості
території, яку займає комплекс споруд;

— кількість і функціональне призначення кожної з
будівель комплексу, роки її спорудження.

В статтях про промислові підприємства (як і інші уста-
нови) надзвичайно цінною є інформація щодо їх унікаль-
ності, місця і значення в розвитку певної галузі економіки
країни, області, району, міста («перше», «одне з перших»,
«одне з найпотужніших», «єдине» або «одне з не багатьох,
що збереглися»” тощо). Відсутність такої інформації викли-
кає сумнів щодо доцільності включення об’єкта до Зводу як
пам’ятки історії виробництва.

В частині опису, що стосується основних етапів історії
підприємства, слід звернути увагу й на періоди Української
революції 1917–1921 рр., Великої вітчизняної війни Радян-
ського Союзу 1941–1945 рр., тимчасової окупації населеного
пункту й ін., зазначивши події та персоналії, пов’язані з
діяльністю підпільних організації, проведенням мітингів та
інших суспільних акцій.
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Якщо є дані про працю на досліджуваних підприємствах
Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та ін-
ших держав, відомих організаторів виробництва, раціоналіза-
торів, винахідників, їх слід включати до статті із зазначенням:
років життя й праці на заводі персоналій, меморіальних місць
(цехів, кабінетів, лабораторій), пов’язаних з їхньою діяльністю;
конкретних досягнень і внеску у розвиток підприємства та всієї
галузі (але тільки в тому випадку, якщо ці особи вже пішли з
життя).

Наприклад, стаття «Червоненський цукровик» (с. Червоне
Андрушівського р-ну Житомирської обл.), якщо залишити цю
назву, має висвітлювати історію сучасного підприємства. Її слід
замінити на «Цукровий завод Терещенка Ф. А. 1870, 1926, де
розташовувалася аеропланна майстерня Терещенка Ф. Ф.»,
тоді відразу зрозуміло, що це пам’ятка національного значення.

Будинки (корпуси, цехи), що є пам’ятками історії (пов’я-
зані з історичними подіями або діяльністю відомих осіб),
мають бути описаними під дробовим номером. Наприклад,
стаття в томі «Київ» — «431. Пивоварний завод Акціонер-
ного товариства, 19 ст.» доповнена підстаттею «431.2.
Будинок головної контори 1872–73, в якому бували Термен
О. Ф., Хряков М. Г., проживав і працював Михальчук К. П.».

Якщо в статтях зустрічаються назви населених пунктів,
річок, гір тощо, слід вказувати країну, область, район, де вони
розташовані. Це ж стосується й назв згаданих навчальних
закладів, підприємств та установ.

Слід уважно ставитися до вживаної історичної термі-
нології й датування подій загальнодержавного масштабу.
Орієнтиром і зразком мають слугувати апробовані наукові
визначення, назви й дати, які містяться, зокрема в багатьох
виданнях загального історичного і спеціального спрямування
Інституту історії України НАН України. Зокрема, вже
побачило світ кілька томів «Енциклопедії історії України».
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Виклад деяких подій у рецензованих матеріалах подається
з помилками, з певних політичних позицій, використанням
«штампів» радянської комуністичної пропаганди, що непри-
пустимо в такому виданні. Приклади: «На початку вересня
1918 у повіті була встановлена влада гетьманців»; «Одним із
головних питань партійних і комсомольських організацій
були відстоювання ленінізму, боротьба проти троцькізму, а
також ліквідація неписьменності та українізація»; «Населен-
ня було ще дуже віруючим»; «Трудящі району самовіддано
працювали, міцнила їх морально-політична єдність».

У статтях про пам’ятки історії окремих регіонів зустрі-
чається вживання таких виразів, як «банди Петлюри», «Ди-
ректорія С. В. Петлюри» (замість «Директорія УНР»),
«загинув від рук куркулів»”. Слід також запобігати емоцій-
них і публіцистичних речень (приміром, про становище
селянина у ХVІІІ ст. — «Постійним його супутником стали
кривда й безправ’я, злидні та хвороби»). Назви пам’яток
повинні фіксувати конкретний історичний об’єкт, тому їх
неприпустимо визначати певними метафорами, порівнян-
нями тощо (наприклад, «Рубіж мужності» замість «Пам’ятне
місце оборонних боїв»).

Зустрічається і термін «німецько-фашистські загарбники»,
який краще замінити на більш точне наукове визначення —
«німецькі загарбники», «війська нацистської Німеччини» чи
ін. Зазначений термін вживався під час війни, присутній в
науковій літературі й досі, але гітлерівська Німеччина все ж
таки була нацистською, а не фашистською.

Додатки та список джерел і літератури
До всіх статей подається додаток, в якому наводяться

повні тексти написів на пам’ятках або пам’ятних знаках;
розшифровка ініціалів згаданих у тексті персоналій та
авторів статті; зауваження авторів щодо помилок у текстах
написів і пропозиції по їх зміні з посиланням на джерела
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тощо. Додаток виконує допоміжну функцію під час підго-
товки Зводу пам’яток історії та культури і до складу опублі-
кованого видання не входить (окрім іменного покажчика).

Звід пам’яток — наукове видання, тому велика увага в
ньому має надаватись списку джерел та літератури, які
входять до складу науково-довідкового апарату кожного тому
Зводу. Мета списку — не тільки підтвердження, а й роз-
ширення фактичних даних, які подаються у вступі, нарисах
про населені пункти або у статтях Зводу. Йдеться про
інформацію щодо пов’язаних з певною пам’яткою історич-
них подій, дат спорудження або реконструкції меморіальних
будинків тощо. Перелік джерел розширює можливості для
більш поглибленого вивчення пам’яток, якщо у читача
виникає така необхідність після ознайомлення зі статтею
Зводу. Разом з тим список не претендує на повне охоплення
всіх джерел та літератури по кожній пам’ятці, оскільки має
включати тільки основні з них. Автор повинен виділити із
досить значного масиву опублікованих видань та архівних
джерел ті матеріали, які за своїм змістом не повторюють, а
доповнюють один одного. Відбір літератури необхідно
здійснювати на стадії збирання матеріалу, надаючи перевагу
найбільш повним за змістом працям. До них належать,
наприклад, загальні та монографічні праці. Разом з тим слід
мати на увазі, що в зв’язку з процесом переосмислення
історичного минулого України поряд з фундаментальними
дослідженнями все більшу цінність набувають матеріали
архівів, а також окремі публікації в наукових журналах,
в періодичній пресі, у тезах доповідей на наукових кон-
ференціях. Вони досить часто містять цінні відомості для
висвітлення маловідомих сторінок та епізодів місцевої
історії, життя та діяльності історичних діячів України,
оскільки їх автори використовують нові документи й наукові
підходи та концепції.
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Недоцільно відбирати для списку такі видання, як
популярні книги, короткі путівники, альбоми, буклети.
Газетний матеріал залучається, як правило, в разі відсутності
відомостей про пам’ятки в книгах і журнальних статтях.

Список джерел та літератури систематизується відповідно
за двома групами, всередині кожної з них — за алфавітним
принципом. Бібліографічний опис оформлюється згідно з
ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Системи стандартів з інформації,
бібліографічної та видавничої справи. Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
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