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Вих. № 2 від 07.02.2018 

       Національна спілка  
краєзнавців України 

 
 

ЗВІТ  

про роботу правління Черкаської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців у 2017 році 

 
 

У 2017 р. правління Черкаської обласної організації, 
виконуючи рішення VІ з’їзду Національної спілки краєзнавців 
України, спрямовувало свою практичну роботу на організаційне 

зміцнення і розширення мережі осередків Спілки, надання їм 
допомоги в розгортанні краєзнавчого руху на місцях як важливого 
засобу громадянсько-патріотичного виховання. 

 
Організаційна робота 

 
Підготовлено пакет документів і здійснено державну 

реєстрацію змін та відомостей про Черкаську обласну організацію 
НСКУ, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
(рішення Головного територіального управління юстиції у 
Черкаській області від 30.06.2017) та про включення до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій (рішення державної 
податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у 
Черкаській області від 10.07.2017). 

Впродовж року проводилися засідання правління та президії 
обласної організації НСКУ. 

Засідання правління: 30 листопада розглянуто організаційне 
питання – заступником голови обласної організації НСКУ обрано 
С.Г. Ганицького замість М.І. Борща у зв’язку з виходом на пенсію і 
власним бажанням.  

На засіданнях президії у 2017 році розглядалися такі питання: 



17 січня: 1) Про делегатів від обласної організації НСКУ на VІ 
з’їзд НСКУ; 2) Про рекомендацію до друку краєзнавчої літератури; 
3) Про прийом в члени НСКУ. 

22 лютого: 1) Інформація про VІ з’їзд НСКУ та організацію 
роботи з виконання його рішень; 2) Про підготовку документів для 
реєстрації облорганізації НСКУ в органах юстиції та ДФС; 

28 березня: 1) Про заснування краєзнавчого клубу «Моя 
Черкащина; 2) Про відзначення Всеукраїнського Дня 
краєзнавства; 3) Про рекомендацію до друку збірника матеріалів 
VІІІ науково-краєзнавчої конференції «Черкащина в контексті 
історії України». 

12 квітня: 1) Про збір матеріалів для розділу обласної 
організації НСКУ в обласному краєзнавчому музеї; 2) Про 
організацію книжкової виставки та проведення засідання круглого 
столу до 90-річчя журналу «Краєзнавство»; 3) Про чергові засідання 
краєзнавчого клубу «Моя Черкащина»; 4) Про участь членів президії 
в краєзнавчих заходах в Чигиринському, Кам’янському і 
Городищенському районах та в містах Сміла і Канів. 

14 вересня: 1) Про проведення науково-практичної 
конференції «Музейництво на Черкащині: історія та перспективи», 
присвяченій 100-річчю Черкаського обласного краєзнавчого 
музею; 2) Рекомендація до друку краєзнавчої літератури; 3) Про 
журнал «Краєзнавство Черкащини» № 11; 4) Про участь членів 

президії в роботі оргкомітету та робочих групах з відзначення 100-
річчя Української революції 1917 – 1921 рр.; 5) Про прийом в 
члени НСКУ. 

29 листопада: 1) Про проведення у травні 2018 року обласного 
краєзнавчого свята «Моя Черкащина»; 2) Про презентацію 
краєзнавчої літератури в обласній бібліотеці імені Тараса 
Шевченка; 3) Про участь членів НСКУ у роботі журі обласних 
учнівських олімпіад з гуманітарних предметів та конкурсів-
захистів учнівських робіт МАН України. 

Приділялася увага роботі з підтримки краєзнавчого руху. За 
пропозицією облорганізації НСКУ 5 квітня 2017 року сесія 
Золотоніської районної ради прийняла рішення про заснування 
районної краєзнавчої премії імені Михайла Пономаренка. Районні 
краєзнавчі премії вже є в Драбівському, Кам’янському та 
Лисянському районах. Президія правління облорганізації НСКУ 
порушила питання про збільшення обласної краєзнавчої премії 
імені Михайла Максимовича. За поданням облорганізації НСКУ 

щороку виділяється 1–2 персональні стипендії для творчих спілок. 
За пропозицією обласних організацій творчих спілок, в тому 

числі і НСКУ, сесія обласної ради затвердила Програму підтримки 
діяльності осередків творчих спілок Черкаської області на 2017 – 
2021 роки (рішення № 16-21/VІІ від 08.09.2017). Нею, зокрема 



передбачено проведення щорічного обласного краєзнавчого свята 
«Моя Черкащина», присвяченого Всеукраїнському Дню краєзнавця.  

 
Краєзнавчі заходи, в яких обласна організація НСКУ була 

організатором або співорганізатором 

 

Важливе місце у практичній роботі обласної організації НСКУ 
та її місцевих осередків відводилось проведенню краєзнавчих 
заходів. Найбільш вагомі серед них: 

31 січня. Презентація навчального посібника «Черкащина в 
добу Української революції 1917–1921 рр.» (м. Сміла, міський 
будинок культури, ЗОШ № 5). 

8 лютого. Творчий вечір, присвячений 80-річчю почесного 
краєзнавця України, лауреата обласної краєзнавчої премії імені 
Михайла Максимовича Василя Борисовича Страшевича (обласна 
бібліотека імені Тараса Шевченка). 

14 березня. Краєзнавчі читання «За свободу і волю України», 
присвячені 100-річчю Української революції 1917–1921 рр. 
(обласна бібліотека імені Тараса Шевченка). 

23–25 березня. II Всеукраїнська історико-краєзнавча 
конференція учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: 
через віки у XXI століття» (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького). 

28 березня. Творча зустріч голови обласної організації НСКУ з 
працівниками закладів культури і освіти району, присвячена 100-
річчю Української революції 1917 – 1921 рр. (Черкаська районна 
державна адміністрація). 

20 квітня. VІІІ науково-краєзнавча конференції «Черкащина в 
контексті історії України», присвячена 100-річчю Української 
революції 1917 – 1921 рр. (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького). 

21 квітня. У Кам’янці відбулася XIV районна науково-
практична краєзнавча конференція «Історія рідного краю у 
контексті історії України» і видано збірник її матеріалів «Джерело» 
(м. Кам’янка). 

10 травня. Засідання обласного краєзнавчого клубу «Моя 
Черкащина». Гостем цього об’єднання шанувальників історико-
культурної спадщини рідного краю цього разу був Олександр 
Іванович Шевченко (нині проживає у Запоріжжі), який 
презентував землякам книгу «Шевченковому роду – нема переводу»  

25 травня. Тематичний вечір, присвячений Всеукраїнському 
Дню краєзнавства і 90-річчю журналу «Краєзнавство» (обласна 
бібліотека імені Тараса Шевченка). 

17 серпня. Презентація книги «Топонімія Городищини» 
Почесного краєзнавця України Миколи Щербини (1959–2016) (м. 
Городище, центральна районна бібліотека імені В. Симиренка). 



12–13 вересня. П’яті Міжнародні Шевченківські читання 
«Тарас Шевченко: незламна постать на шляху до Волі», присвячені 
160-річчю від часу повернення Тараса Григоровича Шевченка із 
заслання (1847–1857) (Канів, Шевченківський заповідник). 

21 вересня. Презентація книги Василя Страшевича «Лицарі 
п’яти якостей» про історію морського спортивного багатоборства 

на Черкащині (обласна бібліотека імені Тараса Шевченка). 
9 листопада. До Дня української писемності на творчому 

вечорі свою творчість презентувала член НСКУ письменниця 
Надія Матюшенко-Гребенюк (обласна бібліотека імені Тараса 
Шевченка). 

15 листопада.  Гостем чергового засідання краєзнавчого клубу 
«Моя Черкащина» став харківський журналіст, член НСКУ Віктор 
Козоріз, родом із села Великий Хутір на Драбівщині. В ін 
презентував свою нову книгу «Льнообробне виробництво у 
Драбівській економії Барятинських та роль Анрі Ле Докта» 
(обласна бібліотека імені Тараса Шевченка). 

8 грудня. Обласна учнівська конференція, якою завершився 
обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя 
Батьківщина – Україна» (Черкаський обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми). 

20 грудня. Урочисте вручення обласної краєзнавчої премії 
імені Михайла Максимовича (наукова бібліотека імені Михайла 

Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького). 
 
Основні друковані видання, що побачили світ протягом 

року за рішенням, участю організації НСКУ 

 

1. Спокою в житті не знав : кн.-спогад про освітянина В. 
Клименка / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; 
[авт.-упоряд. Г. М. Голиш, А. Ю. Логінов ; під заг. ред. Г. М. 
Голиша]. – Черкаси : Вертикаль, 2017.  – 239 с. 

2. Джерело. Збірник матеріалів науково-практичної 
краєзнавчої конференції Кам’янщини [упоряд. О.Г. Шамрай]. – 
Випуск ХІV. – Черкаси: Вертикаль, 2017. – 166 с. 

3. Добром зігріте серце / Шевченків. нац. заповідник, Ін-
т рукоп. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; [авт.-упоряд. 
Р. В. Танана та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 231 с. : іл. 

4. Колісник, В. І. Богодухівка: відоме та призабуте з 
минулого / Василь Колісник, Любов Колісник (Кузнецова). – 

Черкаси: Вертикаль, 2017. – 235 с., [8] с. іл. – Бібліогр.: с. 232–
234. 

5. Краєзнавство Черкащини. Журнал облорганізації 
НСКУ / ред. В. Мельниченко. – № 11. – Черкаси: Вертикаль, 
2017. – 235 с. 



6. Людний Ф.П. Люди та їх долі / Ф. Людний. – Черкаси : 
Вертикаль, 2017. – 392 с. : іл. 

7. Мельниченко В.М. Цей день в історії Черкащини. 
Хронологічний довідник /В. Мельниченко. – Черкаси : 
Вертикаль, 2017. – 60 с. 

8. Страшевич, В. Б. Перші старти черкаської Каїси : іст.-

краєзнав. нарис / В. Б. Страшевич. – Черкаси : [б. в.], 2017. – 
46, [2] с. : іл. – (Старі Черкаси). – Бібліогр. : с. 47–48. 

9. Страшевич, В. Б. Лицарі п’яти якостей : іст.-краєзнав. 
нарис / Василь Страшевич. – Черкаси : Олександр Третяков, 
2017. – 407 с. : іл. 

10. Страшевич, В. Б. Хроніка Черкаського неба: нарис / 
В. Б. Страшевич. – Черкаси, 2017. – 39 с. : іл. – (Старі Черкаси). 
– Бібліогр.: с. 38–39. 

11. Чабан, А. Ю. Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини 
: монографія / Анатолій Чабан. – Черкаси: Вертикаль, 2017. – 
319 с.: іл. – Бібліогр.: с. 299–306. 

12. Щербина М.М. Топонімія Городищенського району 
Черкаської області / М. Щербина. – Черкаси: : Вид. Ю. 
Чабаненко, 2017. – 188 с. 

13. Чос В. Городище – рідне місто / В. Чос. – Черкаси: : 

Вид. Ю. Чабаненко, 2017. – 368 с. 
 

Участь членів Спілки в громадських, наукових, 
експертних, видавничих та інших дорадчих радах при 

державних органах  

 

1. Мельниченко В.М. : 

- член організаційного комітету облдержадміністрації з 
підготовки та відзначення 100-річчя Української революції 1917 
– 1921 рр. 

- член експертної ради обласної державної адміністрації 
з питань розвитку книговидавничої справи в області; 

- член ради з питань культури при обласній державній 
адміністрації; 

- член обласної редколегії з підготовки та видання 
обласної книги «Реабілітовані історією»; 

- член комісії обласної державної адміністрації з 
розвитку туристичної галузі в області; 

- член комісії обласної державної адміністрації з 

присудження персональних стипендій працівникам культури і 
мистецтва; 

- заступник голови конкурсної комісії по присудженню 
обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича; 



- голова журі з проведення обласного конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України з історичного краєзнавства; 

- член журі з проведення обласної учнівської олімпіади з 
історії. 

 

2. Лазуренко В.М.: 

- член робочої групи обласної державної адміністрації з 
розроблення Стратегії регіонального розвитку Черкаської області 
на період до 2020 року; 

- голова конкурсної комісії по присудженню обласної 
краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича; 

- член журі з проведення обласного конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України з історичного краєзнавства. 

-  
3. Корновенко С.В.: 

- член організаційного комітету облдержадміністрації з 
підготовки та відзначення 100-річчя Української революції 1917 
– 1921 рр. 

 
4. Кривошея І.І.: 

- член журі з проведення обласного конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України з історії. 

 
4. Нераденко Т.М.: 

- член журі з проведення обласного конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України з археології. 

 

5. Шамрай О.Г.: 

- член журі з проведення обласного конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України з історичного краєзнавства; 

- член журі з проведення обласної учнівської олімпіади з 
історії; 

- голова Кам’янського райкому, член обкому 
працівників освіти і науки.  

 

6. Михайлюк Ю.М.: 

- член топонімічної комісії Черкаського міськвиконкому 
  

Висвітленню роботи осередків НСКУ сприяє Інтернет-сайт 
обласної організації НСКУ «Краєзнавча Черкащина». На ньому 
розміщена електронна бібліотека краєзнавчої літератури «Моя 



Черкащина». Сайт отримав схвальну оцінку громадськості. 
Станом на 20 січня 2018 року  його відвідало понад 500 тисяч 
шанувальників краєзнавства. Свої сайти мають Кам’янська та 
Лисянська районні організації. 

Продовжувалася робота з прийому до Спілки найбільш 
досвідчених і авторитетних дослідників рідного краю, 

оформлення та вручення членських квитків. Впродовж року 
членами Спілки стали: 

1. Котькало Олександр Борисович – №  
2. Зубрицький Володимир Олексійович – № 
3. Веремієнко Альона Валентинівна – № 
4. Морозова Валентина Анатоліївна – № 
5. Магльована Світлана Леонідівна – № 
6. Гнатик Микола Степанович – № 
7. Харченко Юлія Миколаївна – № 

Вибула Матюшенко-Гриб Надія Іванівна – № 1573. 
Станом на 1 січня 2018 р. на обліку перебував 131 член НСКУ.  
 

*   *   * 
У 2018 році правління обласної організації НСКУ 

продовжить реалізацію організаційних заходів, спрямованих на 
професіоналізацію краєзнавчої роботи та підвищенню її ролі в 
громадсько-культурному житті. Планується посилення 

краєзнавчо-просвітницької роботи, проведення науково-
практичних конференцій, видання краєзнавчої літератури, 
відзначення пам’ятних дат у житті держави і краю, зокрема 
відзначення 100-річчя Української революції 1917 – 1921 рр.  
  

 
З повагою,                                                                          

Голова Черкаської обласної  
організації                                                        В. М. Мельниченко 

 
 


