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Волинська обласна організація: 

Хомич Петро Микитович – директор Маневицького краєзнавчого музею. 

Він двічі провів повну перебудову експозиції музею, постійно організовує 

стаціонарні та пересувні виставки, серед яких, зокрема, виставки творів 

народних умільців району, місцевих художників. П. Хомич започаткував 

проведення виставок робіт творчо обдарованих інвалідів, протягом багатьох 

років організовує інтерактивну акцію «Юні таланти Маневиччини 

ХХІ століття», яка здобула визнання в області. 

Він є ініціатором проведення на базі музею та Маневицького району 

міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій. 

На даний час активно працює над втіленням авторської ідеї по створенню 

Музею Волинського Полісся. В 2005 році під його керівництвом була видана 

книга «Маневиччина крізь віки», в якій подано опис подій краю з найдавніших 

часів до наших днів. 

Петро Микитович Хомич є лауреатом обласної премії імені Миколи Куделі 

в галузі краєзнавства та музейної справи. Неодноразово нагороджувався 

Почесними відзнаками обласної державної адміністрації, обласної ради, 

управління культури, Міністерства культури України.  

 

Середюк Олександр Миколайович – директор Рокинівського музею 

історії сільського господарства Волині. На підставі найсучасніших досліджень 

написав тематико-експозиційний план та створив новий зал «Історія української 

державності», де відвідувачі можуть уявно пройтися по етапах народження, 

розвитку та становлення державності нашої країни.  

З 1989 року на території Рокинівського дендропарку він започаткував 

створення експозиції просто неба – «Козацького зимівника», в якому 

розмістились пам’ятки стародавнього дерев’яного будівництва. Власними 

силами та коштом спорудив каплицю на унікальному місці позитивної енергії, 

де відвідувачі проводять не тільки християнські обряди, а й зцілюються духовно 

й фізично. Згодом задумав обладнати на березі Рокинівського ставка Волинську 

Січ, де пануватимуть козацькі звичаї і права, навчатимуть юнаків козацьких 

мистецтв. О.М. Середюк тривалий час займається вивченням і дослідженням 

історії козацтва. Спільно зі своїми козаками-побратимами заснував Молодіжну 

громадську організацію «Школа козацького гарту».  

Історик, автор багатьох наукових брошур і статей на історичну, краєзнавчу 

та публіцистичну тематику. Ним підготовлено і опубліковано більше 50 

наукових статей та повідомлень, десятки книг на історико-краєзнавчу і 

публіцистичну тематику.  

Середюк О.М. є лауреатом обласної премії імені Леоніда Маслова, 

неодноразово нагороджувався Почесними відзнаками обласної державної 

адміністрації, обласної ради, Міністерства культури і туризму України.   



 

Івано-Франківська обласна організація: 

Угорчак Андріян-Юрій Михайлович – почесний краєзнавець України, 

член правління Івано-Франківської обласної організації НСКУ, директор Музею 

«Освіта Прикарпаття» при Прикарпатському національному університеті 

ім. В. Стефаника, лауреат обласних премій: пам’яткознавчої ім. І. Вагилевича 

(1997), краєзнавчої ім. В. Полєка (2011), «За кращу краєзнавчу книгу» (2012). 

А.-Ю. Угорчак присвятив ряд своїх публікацій творчості Т. Шевченка, 

І. Франка. Один з ініціаторів і організаторів встановлення барельєфу 

Т. Шевченка на будинку «Просвіти» по вул. М. Грушевського в обласному 

центрі. Співавтор документального кінофільму «Кобзар на Прикарпатті», який 

на республіканському конкурсі аматорських кінофільмів, присвячених 175-

річчю Т. Шевченка, зайняв перше місце і отримав диплом I ступеня та грошову 

премію. 

Він ініціатор спорудження пам’ятних дощок діячам культури на 

Прикарпатті у 80-х роках, зокрема: Тарасові Шевченку в м. Івано-Франківську, 

Михайлові Пачовському в м. Долині, Володимирові Гнатюку і Михайлові 

Коцюбинському в с. Криворівні, Юрієві Федьковичу в с. Розтоках та ін. Учасник 

краєзнавчих конференцій, організатор понад 150 краєзнавчих, документальних і 

художніх виставок у Музеї «Освіта Прикарпаття».  

 

Київська міська організація: 

Вергунов Віктор Анатолійович – директор Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки НААН, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, член-кореспондент НААН, заслужений працівник сільського 

господарства України, заслужений діяч науки і техніки АР Крим, член 

Національної спілки журналістів України, віце-президент Асоціації бібліотек 

України, член НСКУ. 

Він є автором понад 1170 наукових, науково-популярних, монографічних 

видань, статей до енциклопедичних видань, журналістських публікацій, 

бібліографічних покажчиків, співавтор низки підручників, навчальних 

посібників для вищих навчальних закладів з історії сільськогосподарської 

дослідної справи України, інформаційно-бібліотечного супроводження 

наукового забезпечення сільського господарства України, зокрема питань 

наукового забезпечення регіонального інноваційного розвитку галузей АПК. 

Крім того Вергунов В.А. є ідейним натхненником увіковічення забутих 

славних імен учених і педагогів, що прославили свою країну у світі, через 

відкриття за власний кошт на їхню честь меморіальних дощок. Він ініціатор 

відзначення на державному рівні низки ювілейних пам’ятних дат для розвитку 

сільськогосподарської дослідної справи України.  

 

  



Київська обласна організація: 

Андрусишин Богдан Іванович – декан факультету політології та права 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор 

історичних наук, професор. Голова громадської організації «Феміда», заступник 

голови товариства «Просвіта» НПУ імені М.П. Драгоманова.  

У центрі наукових інтересів Б.І. Андрусишина – соціально-економічна 

історія Української революції, історія держави і права України, історія церкви, 

профспілок, культурологічні питання етногенезу українського народу, 

археографічна робота. У творчому доробку вченого понад 170 опублікованих 

праць, які здебільшого мають новаторський характер, містять багатий фактичний 

матеріал, що донедавна знаходився у «закритих фондах». 

Б.І. Андрусишин взяв участь у підготовці і виданні робочої програми 

«Історія України» для студентів ВНЗ, методичних посібників, збірників 

навчальних матеріалів. Підготував і видав історичне джерело «Зошити» 

О.П. Олійника. 

Він є членом редакційних колегій збірників наукових праць, часописів, 

журналів. Наукову роботу успішно поєднує з педагогічною. Читає лекції з історії 

України, історії держави і права України, канонічного права. 

 

Годліна Лариса Олексіївна – історик-етнограф, дослідниця народної 

культури Переяславщини, спеціаліст у галузі етнографії та музеєзнавства 

України. Як головний зберігач фондів Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» вела роботу зі складання планів наукового 

комплектування його фондів, надавала консультації з наукової обробки та 

атрибутики предметів музейного значення. Готувала до публікації каталоги 

колекцій, огляди матеріалів фонду, методичні рекомендації, наукові та 

публіцистичні статті. 

Брала участь у науково-пошукових експедиціях Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав», очолювала етнографічні експедиції по 

території Середньої Наддніпрянщини, Слобожанщини, Полтавщини. Проводила 

картографування етнографічних матеріалів фондових колекцій в контексті 

програм «Збереження народної культури Полісся». Брала участь у створенні 

експозицій музеїв НІЕЗ «Переяслав»: Музей М. М. Бенардоса, Музей Хліба, 

Музей Народних звичаїв та обрядів Середньої Наддніпрянщини, Музей 

декоративно-прикладного мистецтва Київщини, Музей поштової станції ХІХ ст. 

та ін. 

Загалом Л.О. Годліна є автором і співавтором понад 30 наукових праць, у 

тому числі монографій, каталогів.  


