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6. Наукові результати (до 30 рядків тексту).
Опрацьовано фонди архівосховищ України та Росії: Центральний державний історичний архів
України у м. Київ, держархіви Чернігівської, Сумської, Харківської та Полтавської областей
України, держархіви Брянської та Бєлгородської областей РФ. У результаті цієї роботи виявлено
близько 1 тис. архівних справ, де містяться відомості, на які ми будемо спиратися у подальших
дослідженнях з даної тематики.
Проведено роботу з підбору літератури з теми НДР. Опрацьовано фонди низки центральних та
регіональних бібліотечних установ України, зокрема Державна наукова бібліотека ім.
В.Г.Короленка (Харків), Сумська наукова бібліотека, бібліотеки музейних та архівних установ
Сум, Харкова, Чернігова, Полтави, Києва. Виявлено і частково опрацьовано близько 300
одиниць літератури, присвяченої проблемі історичної памяті безпосередньо або такої, що
стосується лише деяких її аспектів.
Сформульовано власні методологічні принципи щодо вивчення феномену історичної пам’яті в
межах нашого проекту. Це зроблено на основі розгляду підходів, теорій та окремих ідей
зарубіжних істориків, які функціонують в межах «досліджень пам’яті» (memory research).
Визначено, що заселення Північно-Східної України найбільш активним було у давньоруський
період (ІХ-ХІІ ст.) та у період становлення козацько-гетьманської державності (ХVII ст.). У
давньоруські часи з’являються такі поселення, як В’яхань, Путивль, Глухів, Вир, Попаш, Ромен
та ін. У ХVII ст. – Суми, Охтирка, Харків, Ізюм та ін.

7. Результати етапів (відповідно до технічного завдання):
Номер
Назва етапу згідно з
Отримані результати етапу
етапу
технічним завданням.
1
Історіографічний.
Виявлені, опрацьовані та систематизовані джерела та
Виявлення, опрацювання література щодо дослідження регіону. Проведено
та систематизація джерел комплекс досліджень у сфері соціально-політичного та
у наукових, галузевих та культурного життя різних періодів історичного минулого
регіональних архівах та регіону. Визначено і досліджено етапи заселення краю.
наявної в архівах та Встановлено, що заселення досліджуваного регіону
бібліотеках літератури за відбувалося хвилеподібно і найбільш активним було у
означеною
давньоруський період (ІХ-ХІІ ст.), період становлення
проблематикою.
козацько-гетьманської державності (ХVII ст.).
Визначення
основних
етапів
заселення
та
розвитку регіону.
1.1
Виявлення, опрацювання Виявлені, опрацьовані та систематизовані джерела із
та систематизація джерел наукових, галузевих та регіональних архівів.
у наукових, галузевих та Встановлено, що найбільший масив матеріалів з тематики
регіональних архівах
дослідження зберігається у наступних архівних
установах: Центральний державний історичний архів
України у м. Київ, державні архіви Чернігівської,
Сумської, Харківської та Полтавської областей України, а
також у держархівах Брянської та Бєлгородської областей
РФ.
1.2

Виявлення, опрацювання
та систематизація джерел
у наукових, галузевих та
регіональних бібліотеках

Виявлені, опрацювані та систематизовані джерела із
наукових, галузевих та регіональних бібліотек.
Визначено, що найбільш інформативними є фонди
бібліотек, що формувалися і знаходяться на території
досліджуваного
регіону,
оскільки
саме
там
сконцентровано великий масив літератури, присвяченої
землям Північно-Східної України. Це зокрема Державна
наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка (Харків), Сумська
наукова бібліотека, бібліотеки музейних та архівних
установ Сум, Харкова, Чернігова, Полтави, Києва.

1.3

Визначення
основних За
археологічними,
історичними
джерелами
та
етапів
заселення
та топонімічними даними визначені і досліджені етапи
розвитку регіону.
заселення краю.
Найбільший сплеск у процесі заселення краю
києворуського періоду пов’язаний, у першу чергу, з
реформами Володимира Великого та його наступників,
які таким чином намагалися укріпити прикордонні
регіони своєї держави. У ці часи з’являються такі
поселення, як В’яхань, Путивль, Глухів, Вир, Попаш,
Ромен та ін.
Підтверджено основні напрямки заселення краю у ХVII
ст. Відомо, що ціла низка населених пунктів була
заснована у часи Визвольної війни Б. Хмельницького
вихідцями з правобережних українських земель, що
підтверджується прикладами аналогічної топоніміки,

1.4

зокрема у назвах поселень – Ямпіль, Тростянець та ін.
Визначення
етнічної За
археологічними,
історичними
джерелами
та
приналежності населення топонімічними даними визначена етнічна приналежність
регіону
населення.
Визначено, що у різні періоди історії північно-східних
українських земель її населення відносилося до різних
етнічних груп. Так, у давньоруський період цей регіон
населяли
здебільшого
представники
історикоетнографічної групи сіверян. Існує припущення, що до
наших часів збереглася частина їх у вигляді «мікроетнічної» групи горюнів. Протягом наступних століть та
під впливом міграційних, демографічних, історичних та
інших процесів у досліджуваному регіоні сформувалася
історико-етнографічна група слобожанці. Зараз основу
населення тут складають поліщуки (жителі Полісся),
частина литвинів.
Враховуючи прикордонний статус та поліетнічність
регіону, за національною приналежністю тут проживають
українці, росіяни, білоруси (найбільші за кількістю
народності) та представники кількох десятків інших
національностей.

8. Результативність виконання науково-дослідної роботи

Показники
1. Публікації виконавців за тематикою НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних
Scopus, Web of Science та/або Index Copernicus (для соціогуманітарних наук).
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до
наукометричних баз даних, які вказані у п. 1.1.
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових
фахових видань України та, які не зазначені у а. 1.1.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій та виданнях, що не
включені до переліку наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ.
1.6. Підручники, навчальні посібники.
2. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду докторських
дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду
кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.
3. Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної

Виконано
(за результатами НДР)
кількість

7
0
6
21
0
0
1
0
0
0
0

власності створені за тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших
держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав.
4. Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів.

0
0
0
0
2
0

9. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших
публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у
спеціалізовану вчену раду дисертацій (за матеріалами досліджень за звітний період):
Статті в індексованих виданнях:
1. Дегтярев С.И. Бессарабия в составе Российской империи в первой половине ХІХ в.: по
материалам Полного собрания законов Российской империи / С.И.Дегтярев // Русин. – 2015. –
№1(39). – С.166-181. (Scopus).
2. Degtyarev S.I. Bessarabian Functionaries in the Epistolary Legacy of Ivan Sergeyevich
Aksakov / Sergey I. Degtyarev // Былые годы. – 2015. – №36(2). – С.254-259. (Scopus, Web of
Science)
3. Degtyarev S.I. Public and State Significance The Ranks of the Table of Ranks in the Russian
Empire at the End of XVIII – the First Half of the XIX Centuries / / Sergey I. Degtyarev // Былые
годы. – 2015. – №38(4). – С.865-875. (Scopus, Web of Science)
4. Дегтярьов С.І. Внесок вчених-джерелознавців в інтерпретацію носіїв істориної пам’яті:
історіографічна розвідка / С.І. Дегтярьов // Гілея: науковий вісник. – Вип.101(№10). – К., 2015. –
С.156-162. (фахове, Index Coperricus)
5. Degtyarev S. Correspondence Between the Academician Evgeny Fedorov and Tsou Yi-Hsin:
Materials to the History of Latitude Investigations / M. Pryn, O. Pryn, S. Degtyarev // Сумський
історико-архівний журнал. - 2015. - №ХХV. - С.33-41. (фахове, Index Coperricus)
6. Власенко В.М. Консервативно-гетьманське середовище міжвоєнної української
еміграції в країнах Південно-Східної Європи (1918-1939 рр.) / В.М. Власенко // Сумський
історико-архівний журнал. - 2015. - №ХХV. - С.56-67. (фахове, Index Coperricus)
7. Degtyarev S.I. Topical Issues of the History of Civil Officialdom in Ukraine at the End of the
Eighteenth – the First Half of the Nineteenth Centuries / S.I.Degtyarev // Сумський історико-архівний
журнал. - 2015. - №ХХІV. - С.35-42. (фахове, Index Coperricus)
Статті у зарубіжних журналах:
8. Degtyarev S.I. Teachers of Exact and Natural Sciences of Volyn Lyceum: Materials for the
Biography / S.I.Degtyarev // Журнал Министерства народного просвещения. – 2015. – №3. – С.411. (РФ)
9. Degtyarev S.I. Materials for the History of the Human Settlements of «Baturyn county»
(hamlets (selo) Koributov, Deptovka and Settlements (sloboda) Yuryevka and Koshara) / S.I.Degtyarev
// Gardarika. – №2. – 2015. – С.4-17. (РФ)
10. Degtyarev S.I. The Episode from the History of Provincial town Bilopillia: the fire April 19,
1849 and its Implications / S.I. Degtyarev // Gardarika. – №3. – 2015. – С.69-76. (РФ)
11. Власенко В.М. Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Югославії / В.М.
Власенко // Русинистични студиї = Ruthenian studies [електронски извор]: електронско издање /
Универзитет у Новим Садзе; главни редактор Юлиян Тамаш. – Нови Сад: Филозовски факултет,
2015. – С. 103-132. (Сербія)
12. Degtyarev S.I. The Officialdom of the Russian Empire: Review of Western European and
American Historiography of 1960th – 1980th / S.I.Degtyarev // Журнал Министерства народного
просвещения. – 2015. – №5. – С.100-110. (РФ)

13. Власенко В.Н. Натурализация украинской эмиграции в Болгарии в межвоенный
период / В.Н. Власенко // АНАМНЕЗА. – Год.Х. – 2015. – Кн.1. – С.18-33 (Болгария).
14. Lebid A., Degtyarev S. «Death» of Truth – the Apotheosis of Deflationism / A. Lebid, S.
Degtyarev // European Journal of Social and Human Sciences. – 2015. – Vol.(7). Is. 3. – P. 144-149.
(Словаччина)
15. Degtyarev S.I. Materials for the History of the Human Settlements of «Baturyn county»:
hamlet (selo) Golyunka and Settlement (Sloboda) Rubanka / S.I.Degtyarev // Gardarika. – №4. – 2015.
– С.101-106. (РФ)
16. Degtyarev S.I. Materials for the history of the human settlements of «Baturyn county»:
hamlet (selo) Podlipnoe / S.I.Degtyarev // Gardarika. - №4. - 2015. - С.121-132. (РФ)
17. Degtyarev S.I. Honorary Wardens of the District Schools of Chernigov and Poltava
Provinces at the Beginning of the XIX Century: Competence, Social Status / S.I. Degtyarev // Журнал
Министерства народного просвещения. – 2015. – №4. – С.152-158. (РФ)
18. Degtyarev S.I. Memoirs of Lieutenant Colonel of Militia / S.I. Degtyarev // Русский архив.
- №4. - 2015. - С.310-328. (РФ)
Фахові видання:
19. Артюх В. Як став можливим український філософський процес? / В.О. Артюх //
Світогляд-Філософія-Релігія. – Суми: Світ друку, 2015. – Вип.8. – С.122-137. (фахове)
20. Дегтярьов С.І. Подорожні журнали чиновника з особливих доручень при Київському,
Подільському та Волинському генерал-губернаторі майора Гайворонського / С.І. Дегтярьов //
Сумська старовина. – 2015. - №XLVI. – С.5-18. (фахове)
21. Власенко В.М. Соціальна структура міжвоєнної української політичної еміграції в
Румунії / В.М. Власенко // Сумська старовина. – Суми, 2015. – № XLVІ. – С. 43-53. (фахове)
22. Логвиненко М.І., Дігтяр А.О. Дискреційні повноваження суддів як корупційний ризик
в судовій владі / М.І. Логвиненко, А.О. Дігтяр // Судова апеляція. – № 3. – 2015. (фахове)
23. Власенко В.М., Сапсай О.В. До історії ОУН в Румунії (за матеріалами архівно-слідчої
справи Г. Порохівського) / В.М. Власенко, О.В. Сапсай // Сумська старовина. – Суми, 2015. – №
XLVІІ. – С.53-62. (фахове)
24. Артюх В. Темпорально-просторові схеми вітчизняної історії в історіософії
українського волюнтаризму / В. Артюх // Світогляд-Філософія-Релігія. – Суми: Світ друку, 2015.
– Вип. 9. – С.51-60. (фахове)
Статті в інших виданнях та тези у збірниках конференцій:
25. Degtyarev S.I. Incorporation of administration model of Left Bank Ukraine in the
bureaucratic system of the Russian Empire in the late 18th century / S.I.Degtyarev // Суспільнополітичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: зб. матер. ІІІ Всеукр.
наук.-практ. конф.: у 2 част. (Суми, 17 квітня 2015 р.) / ред. колегія В.М. Власенко, С.І.
Дегтярьов, С.М. Король та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – Ч.1. – С.8-9.
26. Дегтярьов С.І., Круглов Є.В. З історії інституту станових приставів на північносхідних українських землях / С.І.Дегтярьов, Є.В.Круглов // Суспільно-політичні процеси на
українських землях: історія, проблеми, перспективи: зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.: у 2
част. (Суми, 17 квітня 2015 р.) / ред. колегія В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов, С.М. Король та ін. –
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10. Використання результатів НДР у навчальному процесі та/або в промисловості (інших
галузях) (до 15 рядків):
Результати НДР почали використовуватися при викладанні курсу «Українознавство». Зокрема
теза про полікультурність та важливість північного сходу українських земель як прикордонного
регіону знайшла своє відображення у наступних темах вказаного курсу: «Українська
державність у добу середньовіччя», «Українська державність у ранньомодерну добу. Козацькогетьманська держава», «Державність у добу Української революції 1917-1921 рр.». Особливості
розвитку українського народу у зазначеному регіоні відмічалися у тематичних підрозділах курсу
«Історико-етнографічні регіони України», «Етнографічні групи українського народу»,
«Національні меншини сучасної України». У темах, присвячених історії української культури
було наголошено на унікальній культурно-мистецькій традиції, що склалася у Північно-Східній
Україні.
У рамках виконуваної НДР було виконано господарчий договір. Студенткою І курсу факультету
ІФСК у рамках НДР була підготовлена наукова робота, що була рекомендована до участі у ІІ
турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук в галузі «Історичні науки».
Результати, отримані у процесі виконання НДР, можуть оприлюднюватися у вигляді публічних
лекцій на підприємствах та в установах з метою поширення знань про історію регіону та
формування патріотичних поглядів у населення.
Поширення результатів дослідження також може позитивно вплинути на розвиток бізнесу у
регіоні. Соціокультурна та етнична пам’ять формують світоглядні засади самореалізації людини,
громади та бізнесу. Сучасна креативна економіка базується на екзистенційному виборі людини,
що створює передумови для сталого розвитку сіл та міст в умовах формування спроможних
територіальних громад. Що в свою чергу стимулює активну молодь зі свідомою
соціальноетничною родовою пам’яттю до реалізації свого потенціалу та розбудови малої
батьківщини та держави.
11. Опис інших видів діяльності у рамках НДР.

У рамках НДР здійснювалася співпраця з Інститутом історії України НАН України, Інститутом
археології НАН України, Інститутом рукопису НБУВ, Белградським університетом;
редакційною колегією науково-документальних видань Сумської області, комісією з охорони
пам’яток історії та культури Сумської облдержадміністрації; відділом культури і туризму
Охтирської міської ради; ведеться робота з метою підписання договору про співпрацю з
Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова.
12. Кількість штатних співробітників 0, кількість сумісників 5, молодих учених з оплатою – 0,
кількість студентів з оплатою – 2, які брали участь у виконанні НДР.
13. Рішення наукової ради від 24.12.2015 протокол № 5 про затвердження звіту.
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