
ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НСКУ 

за 2020 рік:  

 

 

 

 

1. Заходи:  

 

1. П’яті Череванівські наукові читання: Всеукраїнська наукова конференція 

на пошану професора А.С. Череваня (27-28 березня 2020 р,  Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, НСКУ та 

Полтавська обласна організація НСКУ є співорганізаторами).   

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

національно-культурної ідентичності : регіональний вимір» (24-25 вересня 

2020 р., Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка, НСКУ та Полтавська обласна організація НСКУ є 

співорганізаторами). 

3.  Презентація монографія членів НСКУ Володимира Перерви і Ірина 

Петренко «Церковні школи в Україні кінця XVIII – початку ХХ ст.: забутий 

світ. Том ІІІ. Полтавська губернія (єпархія)» (7 грудня 2020 року).  

  

 

 

2.  Керівництво гуртками:  

 

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

учнівський науковий гурток ПМЦПО Полтавської міської ради «Історико-

краєзнавчі дослідження». 

2. 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».  

3. 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».  

4. На кафедрі історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка під 

керівництвом викладачів працюють 7 студентських наукових груп 

5. У рамках освітніх програм «Історія та археологія» за спеціальністю 

032 Історія та археологія та «Середня освіта (історія)» за спеціальністю 

014.03 Середня освіта (історія) викладаються навчальні дисципліни 

«Історичне краєзнавство», «Історія і культура Полтавщини з основами 

екскурсійної справи».  

 



 

 

3. Участь у наукових програмах:  

 

1. участь в обласній програмі дослідження Більського городища на 

території історико-культурного заповідника  «Більськ» (Бабенко Л.Л., 

Коваленко О.В., Луговий Р.С.); 

2. участь у дослідженні слов’янських поселень в околицях селища 

Опішне;  

3. участь у наукових дослідженнях на території історичного центру 

міста Полтави Полтавської організації Всеукраїнської спілки археологів 

(Коваленко О.В., Луговий Р.С., студенти історичного факультету ПНПУ 

імені В.Г. Короленка);  

4. виконання кафедральних наукових тем: «Сотенні містечка 

Полтавського полку часів Гетьманщини» (кер. доц. Коваленко О.В.); «Роль 

музеїв в історико-краєзнавчих дослідженнях» (кер. доц. Шаповал Л.І.); 

5. виконання наукової теми «Релігійний атлас Полтавщини» за 

програмою Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

 

 

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

участю організації НСКУ. 

 

1.  П’яті Череванівські наукові читання (на пошану професора 

А.С. Череваня : збірник наукових статей. Випуск V. Полтава : ПНПУ імені 

В.Г. Короленка, 2020. 355 с.  

2. Бібліотека в сучасному інформаційному і соціокультурному 

середовищі: досягнення, виклики і вектори розвитку : матеріали Всеукр. 

наук. кон-ї, присвяченої 125-річчю від дня заснув. ПОУНБ імені 

І.П. Котляревського [Текст] / [упоряд. Федорова М. А., Влезько Н. В.]. – 

Полтава : ТОВ «АСМІ», 2020.   

3. Берегиня українського коду : етнологиня Олена Щербань: 

біобібліографічний покажчик (до 40-річчя з дня народження) [Текст]: / 

[упорядн. М.А. Федорова, Г.А. Дідусенко]. – Полтава: ТОВ «Фірма 

«Техсервіс», 2020. – 100 с. 

4. Сучасні проблеми національно-культурної ідентичності: регіональний 

вимір6 зб. наук. статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (24-25 вересня 2020 року). – Полтава : ПНПУ імені 

В.Г. Короленка, 2020. – 385 с. 

 

 

 

 

 



5.  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, 

телевізійних документальних фільмів; участь у просвітницьких заходах 

міського і обласного рівня. Член комісії з реабілітації репресованих громадян 

при Полтавській обласній державній алміністрації. Участь у роботі 

експертних комісій на запрошення міських та обласних органів влади і 

місцевого самоврядування.  

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.    

 

 

 

6.  Проведені краєзнавчі заходи, в яких організація НСКУ була 

організатором або співорганізатором: 

 

1. 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 2020 року).  

2. 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 2020 року).  

3.  «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) (20 вересня 2020 року).  



4.  Круглий стіл, присвячений 80-літтю від Дня народження к.е.н., доц., 

завідувача Музею історії університету М.В. Алімана (21 вересня 2021 року).  

5. П’яті Череванівські наукові читання : Всеукраїнська наукова 

конференція на пошану професора А.С. Череваня (27-28 березня 2020 р,  

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 

НСКУ та Полтавська обласна організація НСКУ є співорганізаторами). 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

національно-культурної ідентичності : регіональний вимір» (24-25 вересня 

2020 р., Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка, НСКУ та Полтавська обласна організація НСКУ є 

співорганізаторами). 

 

 

 

7.  Загальна кількість членів організації на кінець 2020 р., прізвища та 

номери членських квитків нових і вибулих членів організації протягом 

2020 року: 

 

На 2020 рік загальна кількість членів – 52 особи.  

 Новоприбулі протягом року:  

1. Пшинка Микола Васильович (№ квитка 3207). 

2. Єнко Ярослав Миколайович (№ квитка 3208). 

 

Вибулі протягом року у зв’язку зі смертю 

1. Мовчан Михайло Миколайович (№ квитка 1068).  

2. Григор’єв Віталій Миколайович (№ квитка 1031).   

 


