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ЗВІТ 

про роботу Чернігівської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України у 2017 р. 

 

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

 20 травня 2017 р. відбулася V позачергова конференція Чернігівської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України (далі – 

ЧООНСКУ), на якій були розглянуті питання про зміни Статуту НСКУ у 

зв’язку з приведенням до норм податкового законодавства та затвердження 

нової редакції Положення Чернігівської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України; визначено найменування Чернігівської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України англійською мовою; 

затверджено новий склад Правління та Ревізійної комісії ЧООНСКУ; 

підтверджено повноваження членів Президії ЧООНСКУ. 

Протягом 2017 р. було проведено 7 засідань Правління ЧОО НСКУ, на 

яких, зокрема, йшлося про нагородження грамотами Правління ЧОО НСКУ 

колективів Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені 

В.Г. Короленка, Чернігівського обласного історичного музею імені 

В.В. Тарновського, Національного архітектурно-історичного заповідника 

«Чернігів стародавній», редакційної колегії журналу «Літературний 

Чернігів» (березень 2017 р.); прийняття нових членів до НСКУ (квітень 

2017 р.); подання до Правління НСКУ щодо нагородження Подякою 

Національної спілки краєзнавців України за багаторічну сумлінну краєзнавчу 

працю та в зв’язку з ювілеями О.П. Добрицю, І.Я. Каганову, В.В. Зайченко, 

П.В. Грищенка, С.Л. Лаєвського, С.Г. Маринчика, О.І. Крука, І.Г. Ральченко, 

А.К. Адруга (січень,травень 2016 р.); пропозиції щодо перейменування 

вулиць у Чернігові згідно із Законом України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (червень 

2017 р.); клопотання щодо призначення членам НСКУ – ветеранам 
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краєзнавчого руху стипендій Чернігівської обласної державної адміністрації 

на 2018 р. (жовтень 2017 р). 

За поданням Правління ЧОО НСКУ в 2017 р. відомі краєзнавці 

В.М. Половець (Чернігів) та А.К. Адруг (Чернігів) одержували стипендії 

Чернігівської обласної державної адміністрації. 

Відповідно до Указу Президента України від 25 вересня 2017 р. 

№ 282/2017 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, 

культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та 

інформаційної сфери» за поданням Правління ЧООНСКУ було призначено 

державну дворічну стипендію А.М. Федірку (Новгород-Сіверський). 

 

2. Проведені краєзнавчі заходи, присвячені відзначенню 90-річчя журналу 

«Краєзнавство» 

18 жовтня 2017 р. було  проведено Четверту Чернігівську обласну 

історико-краєзнавчу конференцію учнівської молоді, присвячену 90-річчю 

журналу «Краєзнавство» 

21 грудня 2017 р. було проведено Круглий стіл, присвячений 90-річчю 

журналу «Краєзнавство». 

 

3. Інші краєзнавчі заходи, в яких ЧОО НСКУ була організатором або 

співорганізатором 

 

 Протягом 2017 р. ЧОО НСКУ виступила співорганізатором низки 

наукових конференцій: 

– Круглого столу «Слідами неолітичних племен Чернігіво-Сіверщини», 

присвячений 85-річчю від дня народження українського археолога-

неолітознавця Валентини Іванівни Нєпріної» (лютий 2017,м. Чернігів); 

– Міжнародної наукової конференції ХІІІ Болховитіновські читання 

(червень 2017, м. Чернігів); 

– Наукових читань «Визначні діячі Чернігівщини у подіях революції 

1917–1921 рр.» (лютий 2017, м. Чернігів); 
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– Круглого столу «Українська революція: зв’язок поколінь (до сторіччя 

початку Української революції 1917–1921 рр.)» (березень 2017 р., Чернігів); 

– Других Русівських читань «Олександр Русов та його доба» 

(березень 2017 р., Чернігів);  

– Четвертої наукової конференції «Чернігівщина і чернігівці часів 

Української революції 1917–1921 років» (до 100-річчя Української 

революції) (березень 2017 р., Чернігів); 

– Другої Куликівської районної краєзнавчої конференції, присвяченої 

100-річчю української національної революції 19171921 рр. (квітень 2017, 

смт Куликівка ); 

– Науково-практичної конференції з нагоди 140-річчя від часу 

заснування «Чернігівська ОУНБ: від витоків до сьогодення» (вересень 2017, 

м. Чернігів); 

– Восьмих Шрагівських читань, присвячених 100-річчю Української 

революції 1917–1921 рр. та 140-річчю від дня народження І.Л. Шрага 

(жовтень 2017, м. Чернігів); 

– ІV Міжнародних Спаських наукових читань (вересень 2017, м. Ніжин 

– м. Батурин); 

– Круглого столу, присвяченого пам’яті В.М. Шевченка, (жовтень 2017, 

м. Чернігів); 

– Круглого столу «Репресії проти освітянської інтелігенції 

Чернігівщини у 1920 –1950-х рр.» (жовтень 2017, м. Чернігів); 

– Історико-краєзнавчої конференції «Микола Аркадійович Рігельман: 

славетний земляк “з краплиною тевтонської крові”» (жовтень 2017, 

с. Андріївка); 

– Круглого столу «Репресії проти освітянської інтелігенції 

Чернігівщини у 1920-1950-х рр.» (листопад 2017, м. Чернігів); 

– Круглого столу, присвяченого 90-річчю журналу «Краєзнавство»», 

(грудень 2017, м. Чернігів); 
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– П’ятих Самоквасівських читань, присвячених пам’яті Володимира 

Петровича Коваленка (грудень 2017, м. Чернігів) 

--------------------------------------- 

З метою залучення школярів до історико-краєзнавчих досліджень у 

жовтні 2017 р. ЧООНСКУ спільно з ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської 

молоді», ПНЗ «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 

краєзнавства учнівської молоді» провела Четверту Чернігівську обласну 

історико-краєзнавчу конференцію учнівської молоді, присвяченої 90-річчю 

журналу «Краєзнавство» (жовтень 2017, м. Чернігів), у якій взяли участь 

близько 63 учнів шкіл м. Чернігова, Чернігівського, Бахмацького, 

Козелецького, Ніжинського, Сновського, Ічнянського, Ріпкінського, 

Прилуцького, Менського, Семенівського районів Чернігівської області. 

--------------------------------------- 

Протягом 2017 р. на засіданнях Спеціалізованої вченої ради 

К 79.053.01 у Чернігівському національному педагогічному університеті 

імені Т.Г. Шевченка були захищені кандидатські дисертації з історії краю: 

Савицька О.О. Повсякденне життя мешканців Чернігова в 1943–

1953 рр. (науковий керівник – Острянко А.М.); 

Лаєвський А.С. Козацька старшина Стародубського полку у другій 

половині XVII-XVIII ст. (науковий керівник – Коваленко О.Б.); 

Бондар О.М. Історична топографія Чернігова у ХІV–ХVІІІ ст. 

(науковий керівник – Веремейчик О.М.). 

-------------------------------------- 

 Члени ЧОО НСКУ брали безпосередню участь у підготовці чергових 

томів науково-документального серіалу «Реабілітовані історією» по 

Чернігівській області, а також «Зводу пам’яток історії та культури України». 

-------------------------------------- 

Протягом 2017 р. за участі членів ЧОО НСКУ було проведено 

11 засідань клубу «Краєзнавець», що діє на базі Чернігівської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка. На засіданнях клубу 



 5 

«Краєзнавець», а також у Чернігівському обласному історичному музеї 

імені В.В. Тарновського було презентовано нові краєзнавчі видання: 

 – 18-й випуск збірника наукових праць «Скарбниця української 

культури»;  

– книгу І.М. Ситого «Козацька Україна: печатки, герби та емблеми 

кінця XVI–XVIII століть»; 

– книгу «Присяга Стародубського полку 1718 року»; 

–  книгу М. Будзар «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій 

журнал…”: листи Григорія Ґалаґана до дружини»; 

–  книгу Т. Демченко, М. Гороха «Колективізація та Голодомор 1932–

1933 років на Чернігівщині: забуттю і прощенню не підлягає»; 

–  книги Л. Студьонової «Чернігівський Beau monde, або Записки 

бібліографа»; 

–  збірника праць громадського діяча та краєзнавця Василя Хижнякова 

«Чернігівська старовина»; 

–  книги В. Бойка «На край землі. Переселення селян Лівобережної 

України в Південно-Уссурійський (1883-1894 рр.)»; 

–  книги Леоніда Горлача «Проценки Любомудрівські, рід козацький». 

-------------------------------------- 

Члени ЧОО НСКУ також підготували тематичні виставки у музеях 

області: 

 – «Нові археологічні дослідження на Чернігівщині» (Чернігівський 

обласний історичний музей ім. В.В.Тарновського);  

 – «Пом’яни, Господи, жертв Катастрофи і героїв її. Що йдеш в останню 

путь – не кажи» (до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту) 

(Чернігівський обласний історичний музей ім.В.В.Тарновського); 

 – «Я себе завжди вважала перш за все “чернігівкою”», до 125-річчя від 

дня народження видатного етнографа і мистецтвознавця Євгенії Юріївни 

Спаської (Чернігівський обласний історичний музей ім.В.В.Тарновського); 
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 – «Крути. 29 січня 1918 року», до 98-ї річниці бою під Крутами 

(Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського);  

 – «Волонтери Майдану» (Чернігівський обласний історичний музей ім. 

В.В. Тарновського);  

 – «Люди Майдану» (Чернігівський обласний історичний музей 

ім. В.В. Тарновського);    

 – «Слідами неолітичних племен Чернігіво-Сіверщини», присвячена 85-

річчю від дня народження українського археолога-неолітознавця Валентини 

Іванівни Нєпріної (Чернігівський обласний історичний музей ім. 

В.В. Тарновського); 

 – «Вони надихали Шевченка» (жінки у житті та творчості Тараса 

Шевченка) (Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського); 

 – «Японія – країна сакур» (Чернігівський обласний історичний музей 

ім. В.В. Тарновського); 

 – «Реліквії Леоніда Глібова у зібранні музею» (до 190-річчя від дня 

народження Л.Глібова) (Чернігівський обласний історичний музей 

ім. В.В. Тарновського); 

 – «Європейські колекції музею» (Чернігівський обласний історичний 

музей ім. В.В. Тарновського); 

 – «Чернігів 100 років тому: місто очима француза» (світлини 

М. Шамбона) (Чернігівський обласний історичний музей 

ім. В.В. Тарновського); 

 – «Чернігівщина у період Другої світової війни. 1942 рік» 

(Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського); 

 – «Седнівські старожитності» (матеріали, які були здобуті 

археологічними експедиціями у містечку впродовж 2015–2017 років) 

(Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського); 
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 – «Просто на крузі із древньої глини створює людям чарівний світ» (до 

100-річчя від дня народження М.І. Денисенка (Чернігівський обласний 

історичний музей ім. В.В. Тарновського); 

 – «Герої козацької доби» (Національний історико-культурний 

заповідник «Гетьманська столиця»); 

 – «Людина. Вчитель. Археолог». Пам’яті В.П. Коваленка 

(Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»); 

 – «Гетьман І. Самойлович – об’єднувач українських земель», 

(Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»); 

 – «Остання Тарасова дорога» (Національний історико-культурний 

заповідник «Гетьманська столиця»); 

 – «Домова церква К.Розумовського» (Національний історико-

культурний заповідник «Гетьманська столиця»); 

 – «Ясновельможні гетьмани. Життя для України» (Національний 

історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»); 

 – «Я проник в таємниці роду бджолиного» (Національний історико-

культурний заповідник «Гетьманська столиця»); 

 – «Історія збережена землею» до Дня археолога (Національний 

історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»); 

 – «Народні ікони  ХІХ – початку ХХ ст.» (Національний історико-

культурний заповідник «Гетьманська столиця»); 

 – «Григорій Орлик: видатний син видатного батька України» 

(Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»); 

 – «Реквієм» до Дня пам’яті Батурина (Національний історико-

культурний заповідник «Гетьманська столиця»).  

-------------------------------------- 

У друкованих та електронних ЗМІ з метою пропаганди історико-

культурної спадщини Чернігівщини протягом 2017 р. виступили члени 

Спілки О.Б. Коваленко, Т.П. Демченко, С.М. Горобець, С.Ю. Зозуля, 

О.Я. Рахно, О.І. Крук, С.Л. Лаєвський, О. М. Ляшев, В.М. Михайленко, 
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С.О. Павленко, С.О. Половникова, Н.Б. Реброва, В.М. Сапон, А.Л. Курданов, 

Л.В. Ясновська. 

-------------------------------------- 

ЧОО НСКУ плідно співробітничає з Національним університетом 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Ніжинським державним 

університетом імені М.В. Гоголя, Чернігівським обласним історичним 

музеєм імені В.В. Тарновського, Чернігівським обласним художнім музеєм 

імені Г.П. Галагана, Національним історико-культурним заповідником 

«Гетьманська столиця», Національним архітектурно-історичним 

заповідником «Чернігів стародавній», Новгород-Сіверським історико-

культурним музеєм-заповідником «Слово о полку Ігорєвім», Історико-

археологічним музейним комплексом «Древній Любеч».  

 

-------------------------------------- 

Для висвітлення діяльності Чернігівської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України було розроблено інформаційний 

сайт «Чернігівщина краєзнавча» (http://kraeznavec.ucoz.net/). 

 

-------------------------------------- 

 З ініціативи членів Чернігівського районного осередку ЧОО НСК 

України інформаційні стенди та меморіальні дошки, які розповідають про 

події минулого та видатних земляків, було встановлено у сс. Жукотках, 

Кувечічах, Халявині, Новому Білоусі, Андріївці, Рудці, Шестовиці. 

 

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

участю організації 

Протягом 2017 р. було видано низку книг і буклетів місцевих авторів з 

історії краю: 

1. Адруг А. К. Графіка Чернігова другої половини ХVІІ – початку 

ХVІІІ століть. Чернігів : ЦНТІ, 2017. 198 с. : іл.  

http://kraeznavec.ucoz.net/
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2. Асмаковський Е., Волк М. Welcome to Semenivka : фотокнига про 

історію та сьогодення Семенівського краю Чернігівської області [пер. на 

англ. : Д. Відмар, А. Асмаковська]. Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 84 с.: іл. 

3. Асмаковський Е. Семенівській гімназії № 2 – 150 років: від 

народного училища до навч. закл. нового типу. Чернігів : Десна Поліграф, 

2017. 23, [1] + 4 арк. іл. 

4. Бібліотеки Чернігівщини в цифрах : стат. зб. (2015–2016 рр.) / 

[упоряд. П. В. Грищенко, Ю. М. Самойленко]. Чернігів : [б. в.], 2017. 24 с.  

5. Бойко В. М. На край землі. Переселення селян Лівобережної України 

в Південно-Уссурійський край (1883-1894). Чернігів: Десна Поліграф, 2017. 

221 с. 

6. Будлянський М. Г. Іван Іванович з Іванівки. Чернігів, 2017. 143 с. : 

фото. 

7. Горобець С. М. Олександр Павлович Карпинський. 1835–1883. 

Чернігів : Десна Поліграф, 2017.  61 с.  

8. Гута-Студенецька: з історії села / [уклад. : Н. П. Мокросноп, 

Н.П. Трихліб]. Сновськ, 2017. 16 с.  

9. Демченко Т.П. Великий терор на Чернігвщині (20–30-ті рр. ХХ ст.). 

Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2017. 100 с. 

10. Демченко Т.П. , Горох М.В. Колективізація та Голодомор 1932–

1933 років на Чернігівщині: забуттю і прощенню не підлягає. Чернігів: ПАТ 

«ПВК «Десна», 2017. 100 с. 

11. Дерев’яні храми Чернігівського району / [підгот. до друку 

І. Мироненко, О. Кирюша]. Чернігів : [б. в.], 2017. 15 с. : фото. 

12. Духовна скарбниця краю (1877–2017) : бібліогр. покажч. публ. за 

2012–2016 роки. Вип. 4 / [уклад. О. І. Іваненко]. Чернігів : [б. в.], 2017. 95 с. 

13. Зубок М. І. Моя Суличівка : [іст. – докум. вид.]. Київ : Експрес-

об’ява, 2017. 431 с. : табл., фото. 

14. Історія Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка : хроніка подій (1877–2016 рр.) / [уклад. П.В. Грищенко 

та ін.]. Чернігів : [б. в.], 2017. 127 с. 

15.  Література про Чернігівську область за 2014 рік : бібліогр. покажч. 

/ [уклад. Н. Ф. Гонза, І. Я. Каганова, В. І. Солонікова, Л. В. Студьонова ; відп. 

за вип. І. М. Аліференко]. Чернігів, 2016. 186 с. 

16. Лицарі воїнської доблесті / [упоряд. Л. М. Притиковська]. Чернігів : 

Лозовий В. М., 2017. 159 с. : фото. 

17. Лідія Платонівна Деполович (1869–1943): біобібліогр. покажч. / 

[упоряд. Н. М. Халімон, С. М. Спутай].  Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 32 с. 

18. Ляшев О. В. Давня історія Роїща [Чернігівського району]. 

Заселення долини Стрижня. Чернігів : Десна, 2017. 143 с. : іл., мапи. 

19. Маринчик С. Сузір’я талантів : (літ. портр. земляків). 4-е вид.  

Ніжин : Лисенко М. М., 2017. 528 с. 

20. Менщина. Приїдь, побач і закохайся : [турист. іл. путівник] / [текст 

В. Неруш ; фото Прищепа та ін.].  Мена : Домінант, 2017.  61 с.  



 10 

21. Михайло Куриленко : (зб. матеріалів) / [авт. кол.: Ю. Костенко та 

ін.]. Ічня : Формат, 2017. 31 с. : іл. 

22. Ніжинська старовина : зб. регіон. історії та пам’яткознавства. 

Вип. 23 (26). Ніжин, 2017. 229 с. (сер. : «Ніжинознавчі студії» № 14). 

23. Новодід В. Т. Село Сорокошичі : «Історія села та пам’ять про 

односельців». Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 23 с. 

24. Охорона культурної спадщини історико-культурними 

заповідниками Чернігово-Сіверщини . Київ : Олег Філюк, 2017. 127 с. : фото, 

табл. 

25. Павленко С. Військо Карла XII на півночі України. Київ : КМА, 

2017. 510 с. 

26. Парафіяльний літопис церкви Різдва Пресвятої Богородиці 

с. Ксьонзівки Чернігівської єпархії (1867–1915) / [упоряд. А.В. Морозова, 

О.Ф. Тарасенко; відп. ред. О.Б. Коваленко]. Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 

2017. 160 с 

27. Покажчик праць з історії України Сергія Олеговича Павленка 

(2006-2016) / [авт. – упоряд. А. С. Клепак]. Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 

23 с. 

28. Присяга Стародубського полку 1718 року / [упоряд., вступ. ст. 

І. Ситий, С. Горобець ; авт. передм. Т. В. Чухліб, А. С. Лаєвський]. Чернігів : 

Лозовий В. М., 2017. 297 с. : іл., карта. 

29. Село Блистова в матеріалах «Генерального опису Лівобережної 

України (1765-1769 рр.)» / [упоряд. Д. Казіміров, С. Токарєв]. Чернігів : 

Лозовий В. М., 2017. 95 с. 

30. Силко С. І. Шляхами пращурів.  Харків : Діса Плюс, 2017. 539 с. :іл.  

31. Скарбниця української культури : зб. наук. праць. Чернігів, 2017. 

Вип. 18. 224 с. : іл. 

32. Сновські краєзнавчі читання. Вип.1. Наше місто : Кінець 19 ст. – 

початок 20 ст. Кінець 20 ст. – початок 21 ст. / [укл., відп. за вип. 

Н. П. Мокросноп]. Сновськ, 2017. 32 с. 

33. Сповідні розписи: історія та пам’ять : Виблі, Подесення, Дивокрай 

/ [упоряд. С. Горобець]. Харків : Апостроф, 2017. 323 с. 

34. Студьонова Л.В. Чернігівський beau monde, або Записки 

бібліографа. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 255 с. : іл. 

35. Терещенко А. С. Степанівка – земля моїх батьків : нариси з історії 

села Степанівка Менського р-ну Черніг. обл. Київ : Сталь, 2017. 147 с. : фот., 

табл. 

36. Терещенко М., Шевченко В. Ічнянщина: першоджерела. Історія 

рідного краю в документах. Київ: Гнозіс, 2017. 952 с. : іл. 

36. Топчій В.О. Доктор Брезме. Життя, присвячене людям. Чернігів : 

Брагинець О. В., 2017. 241 с. : фот. кольор. (Видатні люди Чернігівщини). 

 

-------------------------------------- 
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Підготовлені відео-збірники з краєзнавчої тематики на матеріалах 

Чернігівського району: 

Занесло. Седнів [Електронний  ресурс] / ТРК «САО». – Мультимедійні 

дані (1,81 ГБ). – [Чернігів] : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) 

: col., зв.  

Пізнай свій рідний край [Електронний ресурс]. [Вип. 13] Село над 

Десною – Шестовиця.  

Ч. 1 / Черніг. район. осередок ЧООНСКУ. – Мультимедійні дані 

(4. 16ГБ). – Чернігів, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-RW) : кольор., зв. 

Ч. 2 / Черніг. район. осередок ЧООНСКУ. – Мультимедійні дані 

(2. 77ГБ). – Чернігів, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-RW) : кольор., зв. 

Пізнай свій рідний край [Електронний ресурс]. [Вип. 12]. Містечко над 

Сновом – Седнів. Ч. 3 / Черніг. район. осередок ЧООНСКУ. – Мультимедійні  

дані (4,12 ГБ). – [Б. м. : б.  в.], [2017]. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R/W) : 

кольор.,  зв. – (Седнів –туристичний). 

 

-------------------------------------- 

 

Тривало видання біобібліографічного серіалу «Історики та краєзнавці 

Чернігівщини». У 2017 р. побачили світ його чергові випуски:  

 Василь Михайлович Хижняков (1842–1917): (біобібліогр. покажч.) 

/ упоряд. і вступ. стаття О. Б. Коваленка, О.Я. Рахна, А.Л. Курданова ; наук. 

ред. О. Б. Коваленко ; ред. І. Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко.  

Чернігів, 2016. 176 с. («Історики та краєзнавці Чернігівщини»; Вип. 22). 

Віра Володимирівна Зайченко: (біобібліогр. покажч.) / уклад. 

І. Я. Каганова, Л. П. Линюк, С.О. Половнікова ; наук. ред. О.Б. Коваленко ; 

ред. І.Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко. Чернігів, 2017. 35 с. 

(«Історики та краєзнавці Чернігівщини»; Вип. 23). 

Микола Олександрович Константинович (Біобібліогр. покажч.) / [упор. 

і вступ. стаття О. Б. Коваленка, О. Я. Рахна; наук. ред. О. Б. Коваленко]. 

Чернігів, 2017. 42 с. («Історики та краєзнавці Чернігівщини»; Вип. 24). 

 

-------------------------------------- 

Продовжено випуск серії конвертів та листівок «Чернігівщина. Відомі 

земляки», «Втрачені пам’ятки Чернігівщини», «Чернігівщина. Учасники 

Антитерористичної операції». 
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5. Участь членів ЧОО НСКУ в громадських, наукових, експертних, 

видавничих та інших дорадчих радах при державних органах (вказати 

назву інституту громадського  якщо не від НСКУ) 

 

До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на 

посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери 

управління Міністерства культури України по обранню генерального 

директора заповідника «Гетьманська столиця» входили А.Л. Курданов та 

Л.В. Ясновська. 

До складу Консультативної ради з питань охорони культурної 

спадщини при Департаменті культури і туризму, національностей та релігій 

Чернігівської обласної державної адміністрації входять О.Б. Коваленко та 

Л.В. Ясновська. 

Членами Спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 у Національному 

університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка є професори 

О.Б. Коваленко, В.М. Половець, доценти А.М. Острянко та О.Я. Рахно. 

 

6. Міжнародна діяльність 

 

Голова Правління ЧООНСКУ Коваленко О.Б. узяв участь у підготовці 

та підписанні Договору про співробітництво між Чернігівським 

національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Національним історико-

культурним заповідником «Гетьманська столиця», Інститутом Президента 

Віктора Ющенка та Університетом «Нижній Дунай» у м. Галац (Румунія), 

який передбачає дослідження спільних сторінок історії України та Румунії 

ХVІІ–ХVІІІ ст. і, зокрема, місця поховання гетьмана І. Мазепи у м. Галац 

(Румунія); 

проф. Коваленко О.Б. узяв участь у підготовці документації для 

проекту «От малых/местных музейных форм – к большому трансграничному 

культурному сотрудничеству» в рамках Програми територіального 

співробітництва країн Східного партнерства Україна–Білорусь, який одержав 

грант Євросоюзу для облаштування відкритого для відвідувачів 
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