
 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НСКУ 

ЗА 2019 РІК 

 

 

 

 

1. Звітно-виборні конференції, засідання правління, засідання президії 

(дата, рішення) 

 

Протокол № 1 

зборів Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України (22 лютого 2019 року). 

 

Порядок денний:  

1. Про підготовку до проведення ХV Всеукраїнської наукової 

історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в системі 

міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної 

реалізації» (12 грудня 2019 року). 

2. Подання на присудження обласної премії ім. О.Д. Бутовського в 

номінації «Популяризація фізкультурно-спортивного та олімпійського руху» 

творчий доробок члена Національних спілок краєзнавців та журналістів 

України Віталія Миколайовича Григор’єва.  

 

 

Протокол № 2 

засіданя Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 

(30 травня 2019 року)  

 

Порядок денний:  

1. Звіт про діяльність ПОО НСКУ за 2018 рік.  

2. Рекомендація Олександра Панченка за книгу «УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ в минулому, дії, персоналіях та 

історичній перспективі. Постаті і портрети: ЗП (Середовище) УГВР – ОУН за 

кордоном. Нариси, статті, рефлексії, есе» (Київ: Видавництво імені Олени 

Теліги, 2018. – 675 с. на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка. 

 

 

Протокол № 3 

зборів Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 

(12 грудня 2019 року) 
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Порядок денний:  

1. Про підведення підсумків діяльності ПОО НСКУ у 2019 році. 

2. Про рекомендацію краєзнавця Григор’єва В.М. на присудження 

Всеукраїнської Премії НСКУ імені Д. Яворницького у 2020 році.  

 

 

Проведені краєзнавчі заходи, в яких організація НСКУ була 

організатором або співорганізатором 

 

1. Лекція голови краєзнавчо-історичного клубу імені Федора 

Борківського при Полтавській центральній міській бібліотеці Ніни 

Кирпотіної для слухачів Університету третього віку Полтавського 

університету економіки і торгівлі на тему: «Участь полтавців у національно-

визвольній боротьбі українського народу проти тоталітарних режимів в роки 

Другої світової війни» (21 грудня 2019 року). 

2. ХV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 

«Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми 

концептуалізації та практичної реалізації» (12 грудня 2019 року). 

3. Лекція відомого краєзнавця, заслуженого екскурсовода України, 

голови Полтавського Клубу книголюбів Миколи Малика на тему «Страви 

української кухні у творах Миколи Гоголя» для студентів ПУЕТ 

(20 листопада 2019 року).  

4. Зустріч із директором Центру вивчення сімейної історії 

«МЕТРИКА», головою ГО «Київське історико-родовідне товариство» 

Олексієм Новіковим на тему «Що ми знаємо про свій рід та як його 

дослідити!» для студентів ПУЕТ (29, 30 жовтня 2019 року).  

5. 25 жовтня 2019 року у ПУЕТ відбулася зустріч із Русланом 

Теліпським – шевченкознавцем із м. Луцька. Дослідник особисто відвідав та 

сфотографував понад 1400 пам’ятників Кобзарю у всіх областях України та 

АР Крим, а також за кордоном у понад 30 країнах світу на 5 континентах. 

6. Фотовиставка Руслана Теліпського «МОНУМЕНТАЛЬНА 

ШЕВЧЕНКІАНА» для студентів, викладачів ПУЕТ та представників 

громадськості (25 жовтня 2019 року). 

7. Відкрита лекція доктора історичних наук, кандидата економічних 

наук, професора Київського національного торговельно-економічного 

університету В. Студінського на тему «Ресурс свободи як чинник 

формування економічної поведінки суб’єкта» для студентів ПУЕТ (18 жовтня 

2019 року).  

8. Презентація для студентів ПУЕТ книги відомого краєзнавця, 

історика Віталія Григор’єва «Історія Глобинського району в біографічних 

нарисах!» (15 жовтня 2019 року).  

9. Перші краєзнавчі читання «Будеш, батьку, панувати», присвячені 

250-літтю від Дня народження Івана Котляревського на базі Полтавської 

обласної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського (4–5 вересня 

2019 року). 
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10. «Круглий стіл» для науковців і громадськості «Борис Мартос – 

кооператор, політичний, державний і громадський діяч» у ПУЕТ, 

присвячений 140-літтю від Дня народження Бориса Мартоса (1879–1977) 

(24 травня 2019 року).  

11.  «Круглий стіл» у ПУЕТ, присвячений 210-річниці від Дня 

народження класика світової літератури Миколи Гоголя (29 березня 

2019 року).  

12. «Круглий стіл» науковців та громадськості на тему «Зародження і 

становлення ідей національно-визвольного руху в Україні в другій половині 

ХІХ століття» (13 березня 2019 року). 

13. Презентація видання Полтавського обласного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» – «Вибраного» Людмили 

Старицької-Черняхівської із серії «Просвітницька книгозбірня» за участю 

голови Полтавського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» Миколи Кульчинського (5 березня 2019 року). 

 

 

Друковані видання, що побачили світ протягом року за рішенням, 

участю організації НСКУ 

 

1. Будеш, батьку, панувати: матеріали краєз. чит., прис. 250-й річниці 

від дня народ. І.П. Котляревського, 4–5 вересня 2019 р. [Текст] / [упоряд. 

Федорова М.А., Влезько Н.В.]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2019. 

2. Держава і Церква в новітній історії України : зб. наук. ст. Вип. 7. – 

Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. 

3. Мачуський збірник [Текст]: [зб. наук. праць]. Вип. ІII. Наш край у 

документах і спогадах / [за ред. А. Гейка]; Мачухівський краєзнавчий музей. 

– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019.  

4. Чутівщина: від давнини до сьогодення: Зб. наукових праць / 

Чутівська районна державна адміністрація, сектор культури Чутівської рай 

адміністрації [Текст]. / [упоряд. М.В. Усенко]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 

2019. 

5. Череванівські наукові читання: зб. наук. ст. за матеріалами 

Всеукраїнської наукової конференції (з міжнародною участю) (до 100-річчя з 

часу створення історико-філологічного факультету в Полтаві), 25–26 жовтня 

2018 року. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019.  

6. Дев’яті Петлюрівські читання «Полтавська Петлюріана». Збірник 

наукових праць. Полтава, 2019. 

 

 

 

 

На кафедрі історії України Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка виконуються дві кафедральні наукові 

теми: «Сотенні містечка Полтавського полку другої половини ХVІІ – 
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ХVІІІ ст.» (керівник канд. іст. наук., докторантка О.В. Коваленко) та «Роль 

музеїв у розвитку історичного краєзнавства на Полтавщині» (керівник 

канд. іст. наук. Шаповал Л.І.). 

Кафедра історії України Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка проводить щорічні науково-практичні 

семінари для вчителів історії, присвячені актуальним проблемам історії 

Полтавщини.  

Бабенко Л.Л. – член обласної редколегії науково-довідкового видання 

«Реабілітовані історією» у рамках державної програми «Реабілітовані 

історією»; член експертної ради з експертизи шкільних підручників з історії 

України МОН України. 

Бабенко Л.Л. – участь у створенні тематичних теле- і радіопередач: 

1) до Дня захисника України - телепередача «Розмова в студії»; 

2) Про відзначення Дня Героїв в Україні; 

3) участь у круглому столі телеканалу ІРТ про війну на Сході України; 

4) інтерв’ю і коментарі телестудії «Лтава» до відзначення роковин 

Голодомору 1932–1933 рр.  

Нестуля О.О. – член експертної ради з визначення соціально значущих 

видань при Полтавській обласній державній адміністрації.  

Петренко І.М. – участь у зйомках передач просвітницького спрямування 

на обласному телеканалі «Лтава».  

 

 

 

Загальна кількість членів організації на кінець 2019 р. 

 

На 2019 рік загальна кількість членів – 52 осіб. 

 


