
ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ ЗА 2018 Р. 

 

 

 

Організаційна діяльність: 

– 24 квітня 2018 р. засідання Правління Луганської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України. 

Порядок денний: обговорення статей, розроблених членами ЛОО НСКУ 

про населенні пункти Луганської області до Енциклопедії сучасної України, 

розгляд пропозиції голови Правління ЛОО НСКУ В. С. Курила щодо проведення 

обласного конкурсу серед учнівської молоді «Краєзнавча публікація», розгляд 

пропозиції заступника Голови Правління ЛОО НСКУ А. В. Бадера щодо 

сприяння в організації археологічної практики студенів-істориків ЛНУ імені 

Тараса Шевченка на базі Національного історико-археологічного заповіднику 

«Ольвія». 

… … … 

 

– 22 грудня 2018 р. засідання Правління Луганської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України. 

Порядок денний: затвердження звіту Правління за 2018 р., затвердження 

плану роботи ЛОО НСКУ на 2019 р., обговорення пропозиції голови Правління 

ЛОО НСКУ В. С. Курила щодо проведення у квітні 2019 р. щорічної науково-

практичної конференції «Луганщина: краєзнавчі розвідки». 

… … … 

 

 

 

 

 



Краєзнавчі заходи, в яких ЛОО НСКУ була організатором або 

співорганізатором. 

– Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Луганщина: 

краєзнавчі розвідки». 

– Робота членів ЛОО НСКУ над статтями про населенні пункти Луганської 

області до Енциклопедії сучасної України. 

– Зустріч Голови Правління ЛОО НСКУ В. С. Курила зі студентами 

навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-

політичних наук ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

– Проведення обласного конкурсу серед учнівської молоді 

«Краєзнавча публікація». 

– Популяризація історії Луганського краю в регіональних ЗМІ, зокрема, в 

інтернет-виданні «Східний фарватер», на радіостанції «49 паралель», телеканалі 

«UA: Донбас». 

– Сприяння в організації та проведенні конкурсу серед студентської молоді 

у Старобільській центральній районній бібліотеці «Президент 2276». 

– Проведення серед студентів ЛНУ імені Тараса Шевченка низки заходів, 

присвячених 85-й річниці вшанування пам’яті жертв Голодомору (1932 – 1933 рр.) 

– Сприяння в проведенні на базі Старобільської дитячо-юнацької бібліотеки 

заходу, присвяченого «Дню Гідності та Соборності». 

– Організація зустрічі студентів ЛНУ імені Тараса Шевченка з відомим 

українським журналістом Дмитром Понамарчуком. 

– Проведення зустрічі студентів навчально-наукового інституту історії, 

міжнародних відносин і соціально-політичних наук з членом ЛОО НСКУ, 

письменником Олексієм Неживим. 

– Організація у коледжі ЛНУ імені Тараса Шевченка семінару на тему 

«Українська революція 1917 – 1921 рр. Основні події та постаті». 

– Сприяння в організації та проведенні у м. Старобільськ мистецько-

туристичного свята «Осінь у Старгороді». 

– Залучення студентів ЛНУ імені Тараса Шевченка до участі в 

Міжнародному конкурсі «Мій рідний край». 



– Участь членів ЛОО НСКУ в проведені Старобільською дитячо-юнацькою 

бібліотекою літературного ярмарку. 

– Організація для студентів першого курсу навчально-наукового інституту 

історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук квест-лекції 

«Махновська столиця». 

– Проведення в центральному міському парку м. Старобільськ членом 

Правління ЛОО НСКУ О. В. Набокою інтерактивної публічної лекції 

«Махновська столиця». 

– Організація екскурсій студентів ЛНУ імені Тараса Шевченка до 

Луганського обласного краєзнавчого музею. 

– Реалізація циклу радіопередач краєзнавчої спрямованості «Життя 

видатних людей» на інтернет-радіостанції ЛНУ імені Тараса Шевченка «Хвиля». 

Автор та ведучий програми член Правління ЛОО НСКУ О. В. Набока. 

– Сприяння в організації археологічної практики студенів-істориків ЛНУ 

імені Тараса Шевченка, що проходила на базі Національного історико-

археологічного заповіднику «Ольвія». 

– Участь представника ЛОО НСКУ у Всеукраїнській нараді з питань 

викладання навчального курсу «Основи краєзнавства» у закладах вищої освіти. 

– Сприяння проведенню в ЛНУ імені Тараса Шевченка циклу заходів, 

присвячених Всесвітньому дню вишиванки. 

– Сприяння в проведення на базі навчально-наукового інституту історії, 

міжнародних відносин і соціально-політичних наук «Днів науки». 

– Сприяння в проведенні ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції імені Віктора Ужченка «Образне слово Луганщини». 

– У співпраці з Луганським обласним краєзнавчим музеєм проведення 

виставки «Відповідь нескореного народу», що відбувалась у межах проекту 

«Слід в історії. ОУН-УПА». 

– Публічна лекція члена Правління ЛОО НСКУ О. В. Набока «Надзвичайні 

пригоди Тараса Шевченка біля берегів Аральського моря». 

– Організація у Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці імені 

Горького науково-пізнавального заходу, присвяченого 100-річчю бою під Крутами. 



– Регулярні виступи заступника Голови Правління ЛОО НСКУ А. В. Бадера 

на обласному підрозділі телеканалу «UA: Донбас». 

– Залучення студентської молоді та наукове керівництво підготовкою 

проектів на обласний конкурс-огляд електронних проектів краєзнавчого напряму 

«Єдина і сильна». 
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Кількість членів організації на грудень 2018 р. 

– Загальна кількість членів організації на грудень 2018 р. – 78 осіб. 

– Прізвища осіб, які стали членами ЛОО НСКУ у 2018 р.: Чала О. В., (0847), 
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