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Відповідно до рішень НСКУ і напрямів розвитку краєзнавства і 

краєзнавчої освіти під час відзначення 30-рччя Волинської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України були сплановані окремі 

заходи, над якими мали працювати усі краєзнавчі установи і осередки області 

і члени НСКУ.  

Втім, частина краєзнавчих заходів не могли відбуватися у зв’язку з 

карантинними заходами, які запроваджувалися у державі і, зокрема в області.  

За 2020 рік було проведено в онлайн режимі 4 засідання правління 

ВООНСКУ. Серед важливих питань у краєзнавстві області відмічено 80-річні 

ювілеї ВНУ імені Лесі Українки та інших закладів освіти, 75-річчя 

факультету історії, політології та національної безпеки, представлення до 

нагород НСКУ членів спілки, про надання іменних обласних стипендій тощо. 

Частина конференцій, круглих столів, презентацій нових видань і 

виставок у зв’язку з карантинними заходами були перенесені в онлайн, що 

дозволило, певною мірою, активізувати краєзнавчу діяльність, змінивши 

форми спілкування. Була продовжена розробка волинезнавства необхідна для 

краєзнавчої освіти в області, особливо для навчальних закладів усіх рівнів 

освіти, студентів і школярів. Визначились у цій діяльності архіви, музеї і 

бібліотеки. 

Вийшли чергові номери часописів «Літопису Волині», «Українське 

державотворення: проблеми минулого і сучасність», «Педагогічний пошук», 

альманах «Волинський колекціонер» із публікаціями членів спілки. 

1920 рік представлений такими заходами: 

5 лютого. Луцька, ІКЗ міста ВООНСКУ відкрили пам’ятну дошки 

члену НСКУ, досліднику підземелля Олегу Виноградову. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лютого.  ВНУ, Центр волинезнавства. Кафедра документознавства і 

музейної справи, ВООНСКУ, Товариство нумізматів  провели презентацію 

книги «Скарби та рідкісні монети з теренів Північно-Західної України. 

Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 292 с., іл.» 

20 лютого. Луцьк. Обласна бібліотека для юнацтва. Круглий стіл 

«Григорій Гуртовий - відомий волинський педагог, музейник, краєзнавець». 

Брали участь ВІППО, ВООНСКУ, Торчинський народний музей імені 

Григорія Гуртового. 

26 червня. ВІППО, ВООНСКУ провели Косачівські читання із 

залученням краєзнавців вчителів і громадськості. 

18 вересня. В онлайн режимі Луцьк-Любешів відбулася 

LXVIII Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція. Минуле і 

сучасне Волині та Полісся. Любешів і Любешівщина в історії України і 

Волині. Виступили науковці і краєзнавці з різних областей України. Було 

презентовано науковий збірник конференції.  



      

19-20 жовтня. В онлайн режимі Луцьк-Камінь-Каширський відбулася 

LXІХ  Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція. Минуле і 

сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський район в історії України і 

Волині. Було презентовано науковий збірник конференції.  

5 листопада. ВКМ, ВООНСКУ, Кафедра музеєзнавства, 

пам’яткознавства та інфомаційно-аналітичної діяльності провели круглий 

стіл з музейної педагогіки. Де обговорили питання краєзнавчої і музеєзнавчої 

діяльності в умовах пандемії та нформаційного забезпечення краєзнавчих 

заходів музею, архіву, бібліотеки в сучасних умовах. 

30 лист. 2020 р. — 27 листопада. Любартівські читання. 



 

8 грудня. Обласна бібліотека, ВООНСКУ, Луцький педколедж. 

Відбулася презентація книги членів НСКУ Олександра Дем’янюка і Анатолія 

Кравця «Волинські вояки на захисті територіальної цілісності України (2014-

2017)». – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. –  128 с.  

 

 

 

Голова ВОО НСКУ                                  Геннадій Бондаренко 


