
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗВІТ 

про діяльність Миколаївської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України за 2019 р. 

 

 

1. Звітно-виборні конференції, пленуми правління, засідання президії правління (дата, 

порядок денний, рішення). 

 

Протягом 2019 р. засідання організації не проводилися. 

 

2. Проведені краєзнавчі заходи, в яких організація НСКУ була організатором або 

співорганізатором. 

 

МОО НСКУ виступила співорганізатором у проведенні наступних заходів краєзнавчого 

характеру: 

10-11 травня 2019 р. – Миколаївська обласна організація Національної спілки краєзнавців 

України, МНУ імені В. Сухомлинського та Миколаївський обласний краєзнавчий музей 

«Старофлотські казарми» провели чергову ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Аркасівські читання» «Аркасівські читання: історична наука на сучасному етапі розвитку 

української державності». 

 

23-24 травня 2019 р. – на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова (НУК) відбувся черговий міжнародний науково-методичний семінар «Україна і 

Білорусь: історія і сучасність». 

 

27 вересня 2019 р. – на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова (НУК) відбулася чергова ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія та сучасність». Цього року конференція 

присвячена 170-й річниці від дня народження адмірала С.О. Макарова 

 

3-4 жовтня 2019 р. – на базі Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Старофлотські 

казарми» організовано та проведено обласну наукову конференцію, присвячену 230-річчю з дня 

заснування міста Миколаєва «ХІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція: 230 років 

місту над Інгулом». 
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25-26 жовтня 2019 р. – на базі МНУ імені В. Сухомлинського проведено ІІ Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Археологія Східної Європи в первісну добу». 

 

3. Друковані видання, що побачили світ протягом року за рішенням, участю організації 

НСКУ. 

 

«Аркасівські читання: матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції (10-11 травня 

2019 р.)». Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. 

 

4. Участь членів Спілки в громадських, наукових, експертних, видавничих та інших 

дорадчих радах при державних органах (вказати назву інституту громадянського 

суспільства, якщо не від НСКУ). 

 

Горбуров Є.Г. – голова громадської наглядової ради при Держархіві Миколаївської області. 

Тригуб О.П. – член громадської наглядової ради при Держархіві Миколаївської області. 

Тригуб О.П. та Морозова О.С. члени Комісії з найменування (перейменування) вулиць, 

провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території 

м. Миколаєва при Миколаївській міській раді. 

Левченко Л.Л., Котляр Ю.В., Тригуб О.П., Погорєлов А.А., Пархоменко В.А. – члени Обласної 

науково-редакційної групи з підготовки матеріалів та відзначення подій Української революції 

1917-1921 рр. 

Макарчук С.С., Тригуб О.П., Погорєлов А.А. – члени обласної редколегії «Реабілітовані 

історією» та «Книга Пам’яті України» (Миколаївський обласний центр пошукових досліджень 

та редакційно-видавничої діяльності). 

Лазаренко Ю.Г. – полковник, заступник обласного отамана Всеукраїнського громадського 

об’єднання «Всеукраїнське козацьке військо». 

 

5. Міжнародна діяльність. 

Миколаївська обласна організація НСКУ безпосередніх міжнародних контактів не здійснює, за 

винятком того, що у складі організації є представники інших держав, а саме:  

Козирев О.С., Козирева М.Е. (Ізраїль) 

Лазаренко В.Г. (Російська Федерація) 

Також міжнародні контакти відбуваються на персональному рівні членами МОО НСКУ. У 

розрізі останньому особливо необхідно відмітити участь у міжнародних наукових і 

просвітницьких проектах наступних членів МОО НСКУ: Тригуб О.П., Вовчук Л.А. (Латвія, 

Швейцарія), Левченко Л.Л. (Польща, Греція), Погорєлов А.А. (Німеччина), Смирнов О.І. 

(Польща, Російська Федерація), Козирев О.С., Козирева М.Е. (Ізраїль), Морозова О.С. 

(Польща), Федоренко М.О., Бобіна О.В. (Білорусь), Горбенко К.В. (Німеччина), М.М. Зеркаль 

(Ізраїль) тощо. 

 

6. Загальна кількість членів організації на кінець 2019 р., прізвища та номери членських 

квитків нових і вибулих членів організації протягом 2019 року. 

 

Загальна кількість Миколаївської обласної організації НСКУ – 50 осіб.  

У 2019 р. змін у складі організації не відбулося. 

 

Голова правління Миколаївської 

обласної організації НСКУ, 

доктор історичних наук, 

професор           О.П. Тригуб 

 

30 січня 2020 р.  


