
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НСКУ  

за 2018 рік: 

 

 
 

 

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

(дата, порядок денний, рішення). 

 

 

 

     Протокол  № 1    

зборів Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України (15 лютого   2018 року). 

 

     Порядок денний:  

 

1. Про підготовку до проведення Дев’ятих Липівських читань у травні 

2018 року. 

2. Подання до НСКУ щодо нагородження грамотою Черничка Віталія 

Івановича, мецената, активіста, громадського діяча за вагомий внесок у 

будівництво церкви Святого пророка Єремії, яка знаходиться в селі 

Єреміївка Семенівського району Полтавської області.  

 

… … … 

 

 

Протокол № 2  

конференції Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 

(31 травня  2018 року)  

 

Порядок денний:  

 

3. Звіт про проведення Дев’ятих Липівських читань у травні 2018 року. 

4. Подання щодо нагородження грамотою НСКУ Миколу Михайловича 

Губу, громадського діяча і краєзнавця з Полтавщини (до 75-річчя від 

Дня народження).  

5. Подання щодо нагородження грамотою НСКУ Горобця Анатолія 

Миколайовича, співробітника Веселоподільської дослідно-селекційної  

станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

України у с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області.   



6. Подання щодо нагородження грамотою НСКУ Кінаха Віталія 

Андрійовича, співробітника Веселоподільської дослідно-селекційної  

станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

України у с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області.   

7. Подання щодо нагородження грамотою НСКУ Мошенка Миколу 

Миколайовича, співробітника Веселоподільської дослідно-селекційної  

станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

України у с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області. 

8. Подання щодо нагородження грамотою НСКУ   Шишку Тамару 

Іванівну, вчителя історії з багаторічним стажем роботи, краєзнавця з с. 

Оболонь Семенівського району Полтавської області.   

 

… … … 

 

 

Протокол № 3 

зборів Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 

(7 вересня  2018 року)  

 

Порядок денний:  

 

1. Про презентацію книги Нестулі О.О., Алімана М.В. «Борис Мартос і 

кооперація» у смт Градизьк Глобинського району Полтавської області.  

2. Подання щодо нагородження грамотою НСКУ колективу гімназії імені 

Героя України Олександра Білаша в смт Градизьк Глобинського 

району Полтавської області.    

 

… … … 

 

 

Протокол № 4 

зборів Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 

(27 грудня  2018 року)   

 

Порядок денний:  

 

1. Звернення до голови і депутатів Глобинської міської ради щодо 

сприяння у збереженні приміщення 1910 року, де розміщувалася 

сільська школа, зважаючи на історичне значення пам’ятки.  

2. Підтримка кандидатури члена НСКУ з 2010 року, кандидата наук із 

соціальних комунікацій, доцента  Кудряшова Гліба Олексійовича щодо 

присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури 



України» України за вагомий внесок у розвиток духовної культури, 

популяризацію у світі культурно-мистецької спадщини України.   

 

… … … 

 

 

 

 

2. Проведені краєзнавчі заходи, в яких організація НСКУ була 

організатором або співорганізатором. 

 

1. Історичні читання, присвячені пам’яті історика-краєзнавця Віри Жук  

(1928-2008) (до 90-ліття від Дня народження) (11 квітня 2018 року).   

2. Наукова історико-краєзнавча конференція «ЧУТІВЩИНА: ВІД 

ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ», присвячена 95-й річниці з часу 

створення Чутівського району Полтавської області (25 квітня 2018 

року).  

3. Дев’яті Липівські читання,  присвячені 80-річчю першодруку  праці 

Юрія Липи «Призначення України» (11–12 травня 2018 року).   

4. Дослідження історії Сумщини // Презентація серії книг головою 

Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України 

Олегом Корнієнком (23 травня 2018 року).  

5. Міжнародна наукова конференція «Великий терор 1937–1938 рр.: 

жертви та виконавці» на базі Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка (29–30 вересня 2018 

року). 

6. Всеукраїнська наукова конференція «ЧЕТВЕРТІ ЧЕРЕВАНІВСЬКІ 

НАУКОВІ ЧИТАННЯ» (на пошану професора А. С. Череваня),  

присвячено  100-річчю створення історичного факультету ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (25 – 26 жовтня 2018 року).   

7. Краєзнавчі читання «Життя, віддане рідному краю» (до 10-ї річниці з 

дня смерті історика Віри Никанорівни Жук). В рамках читань відбулася 

презентація книги  Григорія Сердюка «Величний подвиг 

Козельщинського краю» (1 листопада 2018 року). 

8. Презентація книги краєзнавця, громадського діяча з Лохвиччини Івана 

Дудника   «В’ячеслав  Сенютович-Бережний – український історик-

геральдик і генеалог з Полтавщини» (18 жовтня 2018 року).  

9. Презентація книги українського історика, доктора історичних наук, 

провідного наукового  співробітника Інституту історії України НАН 

України, директора Науково-дослідного інституту козацтва імені 

Степана Бандери, дослідника воєнної історії України, Польщі і 

Туреччини, геополітичного розвитку Східної Європи, громадського 

діяча, геополітика, культуролога, краєзнавця  Тараса  Васильовича 

Чухліба  «Козак, магнат і гайдамака. Боротьба за владу Русі-України з 

Короною Польською (1569-1769 рр.)» (5 листопада 2018 року).  



 

ЗАХОДИ 

1. Обласний науково-методичний семінар для вчителів історії «Освіта на 

Полтавщині в історичній ретроспективі» (19 квітня 2018 р.).  

2. ІХ Обласна науково-практична краєзнавча конференція учнівської 

молоді «Полтавщина – земля моя свята» (27-29 листопада 2018 р.). 

3. Обласна науково-практична краєзнавча конференція учнівської молоді 

«Пізнання минувшини в іменах та постатях Полтавщини» (22 жовтня 

2018 р.). 

4. Науково-методичний семінар «Етнографічні колекції Полтавського 

краєзнавчого музею імені Василя Кричевського» (29 березня 2018 р.). 

5. Всеукраїнська наукова конференція «Старожитності й давня історія 

Кременчука» (15-16 серпня 2018 р.) – м. Кременчук. 

6. Наукова конференція ХУ науково-практичного семінару «Охорона та 

дослідження памяток археології «Збирач і хранитель музейних 

колекцій, краєзнавець і памяткоохоронець (до 100-річчя від дня 

народження Галини Олексіївни Сидоренко)» (17 липня 2018 р.). 

7. Наукова конференція з іноземною участю «Лубенський краєзнавчий 

музей: історія, досвід, перспективи» (присвячена 100-річчю 

Лубенського краєзнавчого музею) (18-19 вересня 2018 р.) – м. Лубни. 

8. «Круглий стіл» науковців і громадськості «Полтавщина в Другій 

світовій війні: боротьба за українську державність» (26 червня 2018 р.) 

9. Конференція науковців і громадськості «Полтавці у Другій світовій 

війні: боротьба за українську державність. Невідомі герої» (25 вересня 

2018 р.). 

10. Міжнародна наукова конференція «Феномен Олеся Гончара в 

духовному просторі українства» 18-19 квітня 2018 р.  

 

 

КЕРІВНИЦТВО ГУРТКАМИ 

1. Член НСКУ доц. кафедри історії України ПНПУ Л.І. Шаповал – 

учнівський науковий гурток ПМЦПО Полтавської міської ради 

«Історико-краєзнавчі дослідження». 

1. Співпраця кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка з 

Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського у рамках 

музейно-педагогічної програми «Етнографічні студії з Полтавським 

краєзнавчим музеєм». 

2. Співпраця викладачів кафедр історії України, всесвітньої історії і 

методики її викладання, географії з Полтавським територіальним 

відділенням МАН у секціях «Історичне краєзнавство», «Історія 

України», «Етнографія», «Археологія».  

 

 

 



 

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ 

- участь в обласній програмі дослідження Більського городища 

на території історико-культурного заповідника  «Більськ» 

(Бабенко Л.Л., Коваленко О.В., Луговий Р.С.); 

- участь у дослідженні слов’янських поселень в околицях 

селища Опішне; 

- виконання кафедральних наукових тем : 

1. «Сотенні містечка Полтавського полку часів Гетьманщини» (кер. доц. 

Коваленко О.В.).  

2. «Роль музеїв в історико-краєзнавчих дослідженнях» (кер. доц. Шаповал 

Л.І.).   

 

 

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

участю організації НСКУ. 

 

1.Дев’яті Липівські читання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (11-12 травня 2018 р.) / упоряд. С.В. Кучеренко. – Полтава : 

ПУЕТ, 2018. – 295 с.  

2.Четверті 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, 2018. –  258 с. 

3.Великий терор 1937 – 1938 років : жертви і виконавці : збірник наукових  

статей . – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. - 210 с. 

4.Історичний факультет Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка : збірник матеріалів і біобібліографічні 

покажчики (до 100-річного ювілею). – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2018. – 456 с. 

5.Українська революція. 1917 – 1921. Полтавський вимір. Події. Постаті. 

Документи: у 3 кн. / Автори-упорядники: О.А. Білоусько, Т.П. Пустовіт, В.Я. 

Ревегук. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. 

 

 

4. Участь членів Спілки в громадських, наукових, експертних, 

видавничих та інших дорадчих радах при державних органах. 

 

1.Участь членів ПО НСКУ у підготовці тому «Освіта і наука на 

Полтавщині» «Енциклопедії Полтавіка» (за заг. ред. члена ПОО НСКУ 

О.А. Білоуська).  

2.Відзначення 100-річчя створення історико-філологічного факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка (23-25 жовтня 2018 р.). 



3.Нестуля ОО. – член експертної ради з визначення соціально 

значущих видань при Полтавській обласній державній адміністрації.    

4.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; участь у створенні тематичних теле- і 

радіопередач.  

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

спрямування на обласному телеканалі «Лтава»; Член Консультативної 

ради з питань охорони культурної спадщини та культурної політики 

при Управлінні культури Полтавської обласної державної 

адміністрації.   

 

 

5. Міжнародна діяльність. 

 

Відсутня  

 

6. Загальна кількість членів організації на кінець 2018 р., прізвища та 

номери членських квитків нових і вибулих членів організації протягом 

2018 року. 

 

На 2018 рік загальна кількість членів – 49 осіб (список додається). 

Новоприбулі протягом року:  

1. Передерій Ірина Григорівна (№ квитка 1070). 

2. Слободянюк Дмитро Іванович (№ квитка 3202). 

3. Дудник Іван Михайлович (№ квитка 3203). 

4. Пивоварська Карина Борисівна (№ квитка 3201). 

 


