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Вих. № 4 від 11.02.2019 

       Національна спілка  
краєзнавців України 

 
ЗВІТ  

про роботу правління Черкаської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців у 2018 році 

 
У відповідності до статутних вимог та на виконання рішень VІ 

з’їзду Національної спілки краєзнавців України, правління Черкаської 
обласної організації, спрямовувало свою практичну роботу на 
організаційне зміцнення і розширення мережі осередків Спілки, 
надання їм допомоги у розвитку краєзнавства як важливого засобу 

громадянсько-патріотичного виховання. 
 

Організаційна робота 

 
Впродовж року проводилися засідання правління та президії 

обласної організації НСКУ, на яких розглядалися актуальні питання 
роботи організації та обговорювалися поточні справи. 

На засіданні правління 13 грудня 2018 року розглядалося 
організаційне питання. Членом президії правління обласної організації 
НСКУ обрано Л.І. Синявську замість В.Б. Страшевича згідно його 
прохання. В.Б. Страшевичу, а також М.І. Борщу, висловлено подяку за 
багаторічну і сумлінну роботу в президії правлвння облорганізації 
НСКУ.  

Крім того обговорені основні напрями роботи Спілки у 2019 році, 
заходи щодо відзначення 30-річчя обласної організації НСКУ. До цієї 
дати буде приурочена ІХ науково-практична конференція «Черкащина 
в контексті історії України». 

На засіданнях президії у 2018 році розглядалися такі питання: 
25 січня: 1) Про рекомендацію до друку краєзнавчої літератури; 2) 

Про прийом в члени НСКУ; 



2 

 

1 березня: 1) Про тематику матеріалів журналу «Краєзнавство 
Черкащини» № 12; 2) Про проведення засідання краєзнавчого клубу 
«Моя Черкащина»; 

5 квітня: 1) Про підготовку та сценарний план проведення 
обласного краєзнавчого свята «Моя Черкащина», присвяченого 

Всеукраїнському Дню краєзнавства; 2) Про рекомендацію до друку 
збірника документів і матеріалів «Селянство Черкащини в добу 
Української революції 1917–1921 рр.»; 

24 травня: 1) Про рекомендацію до друку журналу «Краєзнавство 
Черкащини» № 12; 2) Про участь членів президії в краєзнавчих 
заходах в Чигиринському, Кам’янському і Городищенському районах; 

6 вересня: 1) Рекомендація до друку книги В.М. Мельниченка 
«Черкащина – земля, прадавня, щедра і свята» та іншої краєзнавчої 
літератури; 2) Про участь членів президії облорганізації НСКУ та 
виступи на науково-практичних конференціях: 20 вересня –   
міжнародна науково-практична конференція «Трахтемирів: історія та 
сучасність» та 2 листопада - всеукраїнська конференція «Культурно-
історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції 
збереження»; 3) Про прийом в члени НСКУ; 

12 грудня: 1) Про участь членів НСКУ у роботі журі обласних 
учнівських олімпіад з гуманітарних предметів та конкурсів-захистів 
учнівських робіт МАН України; 2) Про основні напрями роботи у 2019 

році; 3) Про проведення прес-конференції обласної організації НСКУ. 
Впродовж 2018 року велась робота з координації та 

урізноманітнення краєзнавчої діяльності та підтримки краєзнавчих 
ініціатив членів Спілки. Президія правління облорганізації НСКУ 
порушила питання про збільшення обласної краєзнавчої премії імені 
Михайла Максимовича, яке за попередньою інформацією вирішено 
позитивно. За поданням облорганізації НСКУ 2 членам Спілки 
виділено персональні стипендії для творчих спілок. 

 
Краєзнавчі заходи 2018 року, в яких обласна організація 

НСКУ була організатором або співорганізатором 

 
У практичній роботі обласної організації НСКУ та її місцевих 

осередків важливе місце відводилось проведенню краєзнавчих 
заходів. Найбільш вагомі серед них: 

19 – 23 лютого. Тиждень історії, краєзнавства та музеєзнавства в 
Черкаському державному технологічному університеті за участю 

членів президії облорганізації НСКУ. 
26–27 березня. У Черкасах відбулася ІІІ Всеукраїнська історико-

краєзнавча конференція учнівської молоді «Державотворчі процеси в 
Україні: через віки у ХХІ століття», в якій взяли участь 22 делегації з 16 
областей України. На пленарному засіданні з доповіддю «Черкащина в 
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добу Української революції 1917–1921 рр.» виступив голова Черкаської 
облорганізації НСКУ, професор В.М. Мельниченко, член НСКУ 
професор А.Ю. Чабан.  

12 квітня. Засідання краєзнавчого клубу «Моя Черкащина», 
присвячене Дню пам’яток історії і культури, який відзначається 18 

квітня. Гостями краєзнавчої громадськості Черкас були науковці 
Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» на чолі із 
заступником генерального директора С.Ф. Павловою. 

23 квітня. У Чигирині відбулася організована обласною 
організацією НСКУ та відділом освіти Чигиринської 
райдержадміністрації VІ історико-краєзнавча конференція 
«Чигиринщина в історії України», присвячена 100-річчю Української 
революції 1917–1921 рр. Взяв участь заступник голови Черкаської 
облорганізації НСКУ, професор В.М. Лазуренко. 

25 квітня. У Городищі за участі голови облорганізації НСКУ В.М. 
Мельниченка відбулася презентація книги краєзнавця М.І. Щербини 
(1959–2016) «Краєзнавці Городищини», у якій зібрані біобібліографічні 
нариси про дослідників краю. Книга побачила світ у рамках районної 
програми підтримки книговидавничої справи. 

16 травня. На засіданні краєзнавчого клубу «Моя Черкащина» 
презентовано книгу «Глибочок на Гірському Тікичі». Її автор – 
уродженець села член НСКУ Іван Артемович Нерубайський – 

журналіст і педагог, невтомний дослідник історії рідного краю – 
Тальнівщини, розповів про написання книги, поділився творчими 
задумами. Учасники зібрання підтримали висунення кандидатури 
І.А. Нерубайського на здобуття краєзнавчої премії імені академіка 
Петра Тронька. 

29 травня. В Черкасах відбулося перше обласне краєзнавче свято 
«Моя Черкащина». Ініційоване обласною організацією Національної 
спілки краєзнавців України свято об’єднало навколо теми рідного 
краю і краєзнавства осередки творчих спілок – письменників, 
художників, майстрів народного мистецтва. У ньому взяли участь 
книговидавничі організації, туристичні агенції, історико-культурні 
заповідники та бібліотеки Черкащини. Окремими локаціями були 
представлені університети – Черкаський національний імені Богдана 
Хмельницького і Черкаський державний технологічний. Під час 
краєзнавчого свята присутні мали можливість ознайомитися із 
творчим доробком краєзнавців – книгами про історію і сучасність 
міст і сіл, життя і діяльність відомих земляків, пам’ятки історії, 

культури та природи Черкащини. Демонструвалися відеофільми 
краєзнавчої тематики, слайд-шоу про лауреатів обласної краєзнавчої 
премії імені Михайла Максимовича, виставка-«сушка» «Історія краю у 
світлинах». В організації заходу взяли участь члени президії правління 
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облорганізації НСКУ В.М. Мельниченко, В.М. Лазуренко, 
С.В. Корновенко, Л.Т. Демченко.  

15 червня. Відбулося нагородження переможців обласного 
огляду-конкурсу видавничих організацій 2018 року. Відрадно, що усі 
перші і другі місця у номінації «Краща книга місцевого автора» посіли 

краєзнавчі видання членів Національної спілки краєзнавців України. 
Третє місце посіли художні видання. 

20 вересня. В Черкаському національному університеті імені 
Богдана Хмельницького відбулася міжнародна науково-практична 
конференція «Трахтемирів: історія та сучасність». У ній вперше на 
такому представницькому науковому рівні обговорено широке коло 
питань, пов’язаних з минулим унікальної історичної території. 
Співорганізатором цього заходу виступила облоргазація НСКУ. Члени 
Спілки були основними доповідачами на пленарному та секційних 
засіданнях. 

24 жовтня. Відбулося чергове засідання краєзнавчого клубу «Моя 
Черкащина», яке було присвячене 100-річчю розгортання 
повстанського руху в Холодному Яру і утворення самоврядної 
організації – «Холодноярської республіки». Про події Української 
революції 1917–1921 рр. на Черкащині розповів голова облорганізації 
НСКУ Василь Мельниченко. Він зупинився на таких сторінках історії 
краю як утворення Вільного козацтва, повстанський рух на 

Холодноярщині та Перший Зимовий похід Армії УНР, який пройшов 
Черкащиною. Героїчній боротьбі холодноярських повстанців 
присвятив свій виступ директор історичного музею Кам’янського 
державного історико-культурного заповідника, член НСКУ Юрій 
Ляшко. У його виступі йшлося про особливості організації 
повстанського руху, його керівника Василя Чучупаку, інших отаманів 
Холодного Яру, їх мужність і самопожертву у боротьбі за українську 
державність. Інтерес викликали представлені членом НСКУ Юрієм 
Ляшком унікальні світлини холодноярців, які нещодавно були 
виявлені разом з документами. Учасники заходу тепло зустріли 
виступи студентів Черкаського музичного училища ім. С. С. Гулака-
Артемовського, які виконали низку патріотичних пісень. 

2 листопада. В Черкасах відбулася Всеукраїнська конференція 
«Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та 
традиції збереження». Серед організаторів конференції – Черкаська 
обласна організація Національної спілки краєзнавців України. 
Особливу увагу виступаючі приділили проблемам краєзнавства та 

охороні історико-культурних пам’яток Черкащини. 
27 листопада. В науковій бібліотеці Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, яка носить ім’я Михайла 
Максимовича, відбулося вручення обласної краєзнавчої премії 
2018 року імені Михайла Максимовича. Лауреатом премії у номінації 
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окремих авторів став журналіст газети «Нова доба» Борис Юхно. У 
номінації колективних праць лауреатами обласної краєзнавчої премії 
стали науковці члени НСКУ Оксана Силка і Лариса Синявська з 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького. Їх книга «Бандури пісня недоспівана…», присвячена 

постаті Михайла Злобинця, чиє ім’я багато років було в забутті. 
30 листопада. Громадськості презентовано збірник документів і 

матеріалів «Селянство Черкащини в добу Української революції 1917–
1921 рр.», підготовлений облорганізацією Національної спілки 
краєзнавців України спільно з Черкаським національним 
університетом імені Богдана Хмельницького і Державним архівом 
Черкаської області. Документальну базу збірника становлять понад 
150 документів і матеріалів. Найважливіші серед них – універсали 
УЦР, протоколи засідань, рішення та директиви губернських, 
повітових, волосних та сільських органів влади і селянського 
самоврядування, з різних питань аграрної політики, а також 
гуманітарної сфери села. Упорядники збірника – члени НСКУ 
В.М. Мельниченко, С.В. Корновенко, Т.А. Клименко. 

18 грудня. В прес-центрі обласної газети «Нова Доба» відбулася 
прес-конференція Черкаської обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України. На ній йшла мова про роботу спілчан у 
2018 році і плани на наступний рік. Представників ЗМІ В.М. 

Мельниченко, В.М. Лазуренко і С.Г. Ганницький проінформовали про 
краєзнавчі видання, які побачили світ у 2018 році, а також 
презентовано черговий номер журналу «Краєзнавство Черкащини».  

У 2019 році облорганізація НСКУ до свого 30-річчя планує 
провести науково-практичну конференцію з історії краєзнавчого руху 
на Черкащині, низку просвітницько-виховних заходів. Серед 
пам’ятних дат наступного року було названо 65-річчя утворення 
Черкаської області, 100-річчя Державного архіву Черкаської області; 
25 років заснування обласної краєзнавчої премії імені Михайла 
Максимовича.  

 
Основні друковані видання, що побачили світ протягом року 

за рішенням, участю організації НСКУ 
 

1. Білецький, Ф. Ф. За особливим розпорядженням : іст. повість 
[про Юрка Тютюнника] / Феофан Білецький. – Черкаси : Інтроліга 
ТОР, 2018. – 235 с. : іл. 

2. Бойко Г. «…Щоб пам’ятали внуки наших внуків» [про село 
Верхнячка Христинівського району] / Г. Бойко. – Київ : Альфа 
Реклама, 2018. – 524 с. 
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3. Голиш Г. М., Лисиця Л. Г. Подорож Златокраєм. Нарис історії 
Золотоніщини від давнини до сьогодення / Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця. 
– Черкаси : Вертикаль, 2018. – 580 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.  
5. Краєзнавство Черкащини : [збірник] №12/2018 / Черкас. обл. 

орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [ред. В. М. Мельниченко та ін.]. 
– Черкаси : Вертикаль, 2018. – 256 с. : іл. – Містить бібліогр. 

6. Крамар, В. В. Копіювата : зберегти від забуття : історико-
краєзнавчі нариси [про село Копієвата Монастирищенського району] 
/ Віктор Крамар. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Луцьк : ПП Іванюк В. 
П., 2018. – 580 с. 

7. Мельниченко В. М. Черкащина – земля прадавня, щедра і свята 
/ В. М. Мельниченко. – Черкаси : «Вертикаль», вид. Кандич С. Г., 2018. 
– 168 с. : іл. 

8. Нераденко Т. М. Правобережна Черкащина: туристично-
краєзнавчий потенціал /Т. М. Нераденко. – Черкаси: видавець 
Чабаненко Ю. А. , 2018. – 498 с. 

9. Селянство Черкащини в добу Української революції 1917–
1921 рр. : зб. док. і матеріалів. 100-річчю Української революції 1917–
1921 рр. присвяч. / упоряд.: В. М. Мельниченко (керівник), 

Т. А. Клименко, Ю. Г. Пасічна ; відповід. ред. С. В. Корновенко. – 
Черкаси : «Вертикаль», 2018. – 168 с. : іл. 

10. Страшевич В. Б. У дружбі з футболом / В. Б. Страшевич. 
– Черкаси : «Вертикаль», вид. Кандич С. Г., 2018. – 128 с. : іл. 

11. Черкаський обласний краєзнавчий музей, 1918–2018 : до 
100-річчя з дня заснування / упоряд. В.В. Лепський ; під ред. 
Т. О. Григоренко. – Черкаси : Андрощук П.С., 2018. – 131 с. : іл. 

12. Чигиринщина: історія і сьогодення : матеріали VI наук.-
практ. конф., [Чигирин], 9–10 листоп. 2017 р. / [Нац. іст.-культур. 
заповідник «Чигирин» ; упоряд. Я. Л. Діденко та ін.]. – Черкаси : 
Вертикаль, 2018. – 323 с. : іл. – Містить бібліогр. 

13. Чос В. Г. Стародавня Черкащина / В. Г. Чос. – Городище: 
ПП «Редакція газети «Вісник Городищини», 2018. – 234 с. 

14. Щербина М. М. Краєзнавці Городищини. 
Біобібліографічний довідник / М. М. Щербина // Упоряд. 
О. М. Покась. – Черкаси : «Вертикаль», видавець Кандич С. Г., 2018. – 
116 с., фото. 
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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 присудження 
персональних стипендій працівникам культури і мистецтва; 

- заступник голови конкурсної комісії з присудження 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. 

 

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 з присудження 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; 

- член журі з проведення обласної учнівської олімпіади з 
історії. 

 
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. 
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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. Ганицький С.Г.: 

- 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. Сторінка обласної організації НСКУ 
діє у Фейсбуці. 

Продовжувалася робота з прийому до Спілки найбільш 
досвідчених і авторитетних дослідників рідного краю, оформлення 
та вручення членських квитків. Впродовж року членами Спілки 
стали:  

1. Кравченко Олег Андрійович  
2. Яшан  Оксана Олексіївна 
3. Єфремцева  Алла Павлівна  
4. Юхно Борис Борисович  
5. Янчук Михайло Михайлович  
6. Кукурудза Антоніна Василівна  
7. Устенко  Альона Анатоліївна  
8. Барвінок Ольга Володимирівна 
9. Тацієнко Віталій Сергійович  
10. Опацький Ігор Юрійович  

 
Станом на 1 січня 2019 р. на обліку перебував 141 член НСКУ. 

 
*   *   * 
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У 2019 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., 65-річчя утворення 
Черкаської області, 30-річчя обласної організації НСКУ.  
  

 
З повагою,                                                                          

Голова Черкаської обласної  
організації                                                        В. М. Мельниченко 

 
 

 


