ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

Хронологія діяльності
за 2011–2016 рр.

2011
Круглий стіл до 160-річчя від дня народження музеєзнавця і архівіста
І.Ф. Павловського (Музей-заповідник «Поле Полтавської битви»; 21.01.2011).
Виставка «Садиби і палаци Полтавської губернії» (Полтавський краєзнавчий
музей; 14.01.2011).
Виставка «Родина Кричевських і Полтавщина» (корпус № 2 Державного архіву
Полтавської області; 02.2011).
Виставка «Військові нагороди – свідки історії (ХІХ – початок ХХ ст.)»
(Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського; 22.02.2011).
Виставка «Свою Україну любіть»: до 150-річчя від дня смерті Т.Г. Шевченка
(Полтавський краєзнавчий музей; 10.03.2011).
Виставка До 150-річчя від дня смерті Т.Г. Шевченка (корпус № 1 Державного
архіву Полтавської області; 03.03.2011).
Виставка «Зоряні сини»: до 90-річчя від дня народження льотчика-космонавта
СРСР, двічі Героя Радянського Союзу Г.Т. Берегового (Полтавський краєзнавчий
музей; 12.04.2011).
Виставка «Космічні орбіти Г.Т. Берегового»: до 90-річчя від дня народження
льотчика-космонавта СРСР, двічі Героя Радянського Союзу Г.Т. Берегового
(Полтавська ОДА; 12.04.2011).
Презентація видання: Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська
область. Великобагачанський район (Полтавський краєзнавчий музей; 18.04.2011).
«Нас дух Тараса зігріва!» – конференція обласного товариства «Просвіта» імені
Т.Г. Шевченка (Полтавський краєзнавчий музей; 22.05.2011).
Дев’яті наукові Петлюрівські читання (Полтава, Шахово-шашковий клуб;
25.05.2011).
Участь в обласному святі «Козацької слави цілюще джерело» (Шар-гора,
с. Приліпка Козельщинського р-ну; 29.05.2011).
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Виставка «Полтавська битва. Простір після бою» (Полтавський краєзнавчий
музей; 24.06.2011).
Презентація меморіальних дошок Василю Кричевському, Брку Лебіщаку,
Сергію Васильківському, Єлизаветі трипільській, Опанасу Сластьону, Остапу
Ночовнику на Стіні гончарної слави України будинку Кричевського-Лебіщака
(Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному; 30.06.2011).
Всеукраїнська науково-практична конференція: «М. Драгоманов – видатний
український вчений і громадський діяч». (Київський інститут літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет
ім. В.Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти
ім. М.В. Остроградського) (Гадяч; 09.2011).
Круглий стіл до Дня міста Карлівки «Карлівщина: минуле сьогодення,
перспективи» (Карлівська міська рада; 30.09.2011).
Круглий стіл до 450-річчя створення Пересопницького євангелія (Полтавський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського;
12.10.2011).
Презентація наукових видань Полтавського краєзнавчого музею у рамках
відзначення 120-річчя від часу заснування (Полтавський краєзнавчий музей;
25.10.2011).
Виставка «Буремні події осені 1941 р. на Полтавщині» (Полтавська ОДА;
04.10.2011).
Наукова конференція «Поети-шестидесятники у національному відродженні
України» (Полтавський університет економіки і торгівлі; 08.11.2011)
Виставка «Жнива скорботи. Голодомор 1932–1933 рр. на Полтавщині» (корпус
№ 2 Державного архіву Полтавської області; 24.11.2011).
ІІ обласна науково-практична конференція учнівської молоді «Полтавщина –
земля моя свята» (Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді; 2011).

2012
Презентація видання: Ротач П. Полтавська Шевченкіана у 2-х томах
(Полтавська обласна універсальна бібліотека ім. І.П. Котляревського; 26.01.2012).
Виставка «Працювала заради майбутнього» (до 160-річчя з дня народження
К.М. Скаржинської) (корпус № 2 Державного архіву Полтавської області;
17.02.2012).
ІV Вайнгортівські наукові читання (Полтавський національний технічний
університет ім. Юрія Кондратюка; 30.03.2012).
Виставка До 84-річчя з дня народження історика-архівіста В.Н. Жук (корпус
№ 1 Державного архіву Полтавської області; 12.04.2012).
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Відкриття меморіальної дошки одному із фундаторів історичного краєзнавства
на Полтавщині, заслуженому працівнику культури УРСР В.Н. Жук (на корпусі № 1
Державного архіву Полтавської області, по вул. Пушкіна, 18/24; 12.04.2012).
Круглий стіл «Карлівка – минуле, здобутки, перспективи» (м. Карлівка;
13.04.2012).
Виставка «З історії Полтавського спорту» (корпус № 1 Державного архіву
Полтавської області; 24.04.2012).
Конференція «Пам’ять про жертви фашизму під час окупації м. Полтави 1941–
1943 рр. – священна» на пошанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни
1941–1945 рр. (Полтавський університет економіки і торгівлі; 03.05.2012).
Відкриття меморіальної дошки І.Ф. Паскевичу (вул. Жовтнева, 8; 17.05.2012).
Виставка «Іван Паскевич – погляд крізь століття» (Полтавський художній
музей (галерея мистецтв) ім. М.О. Ярошенка; відкр. 17.05.2012).
Конференція «Іван Федорович Паскевич: погляд із сьогодення» (Полтавський
національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка; 17.05.2012).
Участь в урочистостях з нагоди 5-ї річниці Полтавського обласного осередку
МГО «Волинське братство» (ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла»; 12.05.2012).
Участь в обласному святі «Козацької слави цілюще джерело» (Шар-гора,
с. Приліпка Козельщинського р-ну; 27.05.2012).
Виставка До 115-річчя від дня народження Юрія Кондратюка (Олександра
Гнатовича Шаргея) (корпус № 1 Державного архіву Полтавської області;
21.06.2012).
Засідання правління Полтавської обласної організації НСКУ: ухвалення
обласної Програми розвитку краєзнавства на 2012–2015 рр. (Полтавський
університет економіки і торгівлі; 06.07.2012).
Виставка «З історії полтавських храмів» (корпус № 2 Державного архіву
Полтавської області; 20.07.2012).
Міжнародна наукова конференція «Перещепинський скарб та його епоха»
(Комсомольськ; 14–15.08.2012).
Презентація серії видань «Герої землі Полтавської»: вип. 1: «Герої Радянського
Союзу», вип. 2: «Герої Соціалістичної Праці», вип. 3: «Герої України» до 75-річчя
створення Полтавської області; серед співвидавців Державний архів Полтавської
області (Полтавська обласна універсальна бібліотека ім. І.П. Котляревського;
18.09.2012).
Виставка «Полтавщина на історичних паралелях»: до 75-річчя створення
Полтавської області (Палац дозвілля «Листопад»; 22.09.2012).
Презентація видання: Полтавщина: влада на історичних паралелях / Полтавська
облдержадміністрація, Державний архів Полтавської області, Полтавський
краєзнавчий музей, Центр по дослідженню історії Полтавщини. – Полтава, 2012. –
400 с. (Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. О. Гончара; 25.10.2012).
Участь у відкритті виставкової зали Духовно-культурного центру при СвятоУспенському кафедральному соборі м. Полтава та першої виставки «Православна
ікона кінця XVIII – початку ХХ ст.» за участю Святішого патріарха Філарета
(Соборний майдан, 1; 27.11.2012).
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Участь в урочистому засідання Президії та Правління НСКУ (Київський
національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; 24.11.2012).
Обласна інструктивно-методична нарада «Освітнє краєзнавство і формування
лідерської компетентності у сучасній школі» (ПОІППО ім. М.В. Остроградського на
базі Хорішківської ЗОШ І–ІІІ ст. Козельщинської районної ради Полтавської
області; 11.2012).
ІІІ обласна науково-практична конференція учнівської молоді «Полтавщина –
земля моя свята» (Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді; 20-22.11.2012).
Вечір пам’яті полтавського архітектора Лева Семеновча Вайнгорта та
презентація книги «Провінційний архітектор»: до 100-річчя від дня народження
(Полтавський краєзнавчий музей; 30.11.2012).
Круглий стіл До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка (05.12.2012,
Полтавська ОДА; висловлені пропозиції щодо проведення заходів у 2013–2014 рр.).

2013
Круглий стіл «Історик, архівіст І.Ф. Павловський та Полтавщина початку
ХХ ст.» (Музей-заповідник «Поле Полтавської битви»; 18.01.2013).
Презентація видання: Білоусько О. А., Петренко О.М. Андрій Сербутовський:
Монографія. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 484 с. (Полтавський художній музей
(галерея мистецтв) ім. М.О. Ярошенка; 13.02.2013).
Презентація видання: Григорьєв В.М. На вітрах історії. – Полтава: ТОВ
«АСМІ». – 2012. (Полтавський університет економіки і торгівлі; 06.03.2013).
Круглий стіл «Фінсько-українські паралелі у військовій історії від Полтавської
битви до Другої світової війни» (Музей-заповідник «Поле Полтавської битви»;
18.03.2013).
Круглий стіл «Петровський Полтавський кадетський корпус: історія та
сучасність» (Полтавський краєзнавчий музей ім. В.Г. Кричевського; 28.03.2013).
Презентація видання: Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська
область. Лохвицький район (Полтавський краєзнавчий музей; 18.04.2013).
Всеукраїнська наукова краєзнавча конференція на пошану полтавського
історика, краєзнавця, педагога та громадського діяча Віктора Ревегука (Полтавський
національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка; 07.05.2013).
Всеукраїнська керамологічна конференція «Репресоване гончарство:
передумови й наслідки» (Опішне; 21–22.05.2013).
Участь в обласному святі «Козацької слави цілюще джерело» (Шар-гора,
с. Приліпка Козельщинського р-ну; 25.05.2013).
ІІ Всеукраїнська художня виставка, присвячена пам’яті І.П. Котляревського
«Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть…» (Т. Шевченко) (Полтавський художній
музей (галерея мистецтв) ім. М.О. Ярошенка; 29.08.2013).
Виставка «Історія однієї фотографії. До 110-ї річниці відкриття пам’ятника
І.П. Котляревського у Полтаві» (Полтавський краєзнавчий музей; 30.08.2013.
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Виставка До 110-ї річниці відкриття пам’ятника І.П. Котляревського (Духовнокультурний центр ім. прп. Паїсія Величковського Свято-Успенського кафедрального
собору м. Полтава; 31.08.2013).
Установчі збори Кобеляцької районної громадської організації «Краєзнавець».
Головою ради обраний Леонід Митько, заступником голови ради – Іван Пасько
(Кобеляки; 03.09.2013).
Виставка «Ми пам’ятаємо подвиг ваш безсмертний» до 70-ї річниці визволення
Полтавщини від фашистських загарбників (корпус № 2 Державного архіву
Полтавської області; 20.09.2013).
Презентація видання: Полтавська філармонія 70 / Упоряд. О.А. Білоусько,
В.А. Пилипенко, Т.П. Пустовіт. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. – 168 с. – іл.
(Полтавська облдержадміністрація, 24.09.2013).
Презентація видання: Полтавська філармонія 70 на ОДТРК «Лтава»
(24.09.2013).
Виставка «Освіта Полтавщини: мовою документів» (приміщення ОЦЕВУМ,
вул. Жовтнева, 67; 03.10.2013).
Презентація видання: «Полтавщина в роки німецько-фашистської окупації
(1941–1943). Підпільна молодіжна група Лімова-Баяна» (Духовно-культурний центр
ім. прп. Паїсія Величковського Свято-Успенського кафедрального собору
м. Полтава; 11.10.2013).
Наукова конференція «Другі Череванівські читання»: до дня народження
українського вченого, дослідника проблем аграрної історії Череваня Антона
Самойловича
(Полтавський
національний
педагогічний
університет
ім. В.Г. Короленка; 30–31.10.2013).
Обласний науково-практичний семінар «Освітнє краєзнавство і формування
лідерської компетентності у сучасній школі: дослідження біографій випускників»
(ПОІППО ім. М.В. Остроградського на базі Тарандинцівської ЗШ І–ІІІ ст.
В.А. Симоненка Лубенської районної ради Полтавської області; 05.11.2013).
ІV обласна науково-практична конференція учнівської молоді «Полтавщина –
земля моя свята» (Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді; 19.11.2013).
Презентація музею історії історичного факультету Полтавського національного
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка (аудиторія 45 навчального корпусу
№ 1 ПНПУ; 21.11.2013).
Урочиста академія з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Руси-України та
150-річчя виходу в світ «Полтавських єпархіальних відомостей» (організатор
проведення УПЦ КП; Полтавський краєзнавчий музей; за участю Святійшого
Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета; 27.11.2013).
Участь в урочистостях з нагоди вручення премії ім.М. Ярошенка та відкритті
виставки «Григорій Мясоєдов і товариство пересувних художніх виставок» з
фондової колекції музею (Полтавський художній музей (картинна галерея)
ім. М.О. Ярошенка; 05.12.2013).
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2014
Презентація видання в електронному вигляді «Тарас Шевченко і Полтавщина»
для керівництва облдержадміністрації (Полтавська ОДА; 15.01.2014).
Відкриття музейної кімнати Т.Г. Шевченка (Полтавська ЗОШ І–ІІІ ст.
ім. Т.Г. Шевченка; 18.02.2014).
Презентація видання в електронному вигляді «Тарас Шевченко і Полтавщина»
для громадської ради при облдержадміністрації (Полтавська ОДА; 19.02.2014).
Художня виставка, присвячена 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка
«Молітесь правді на землі» (Полтавський художній музей (картинна галерея)
ім. М.О. Ярошенка; відкр. 07.03.2014).
Шевченківські читання «Слово вічне, слово, невмируще своєю правдою…»,
присвячені 200-річчю від дня народження Кобзаря») (Духовно-культурний центр
ім. прп. Паїсія Величковського Свято-Успенського кафедрального собору
м. Полтава; 09.03.2014).
Круглий стіл «Про смерть в українському суспільстві 17–18 ст.» (Полтавський
краєзнавчий музей; 11.03. 2014).
Круглий стіл «Подолання розділення православ’я в Україні і утворення єдиної
помісної церкви» (Полтавський університет економіки і торгівлі; 28.03.2014).
Презентація видання: «Тарас Шевченко і Полтавщина» в передачі ОДТРК
«Лтава» «Уроки історії» (01.04.2014).
Презентація видання: Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська
область. Пирятинський район (Полтавський краєзнавчий музей; 22.04.2014).
Виставка «Він – з когорти вождів»: до 135-річчя від дня народження
державного і політичного діяча С.В. Петлюри (Полтавський національний
педагогічний університет ім. В.Г. Короленка; 15.05.2014).
Презентація видання в електронному вигляді «Тарас Шевченко і Полтавщина»
для нового керівництва і громадськості області (Полтавський краєзнавчий музей;
22.05.2014).
Участь в обласному святі «Козацької слави цілюще джерело» (Шар-гора,
с. Приліпка Козельщинського р-ну; 25.05.2014).
Участь у відзначенні 100-річчя Солоницької школи (с. Солониця
Козельщанського р-ну; 28.06.2013).
Презентація видання в електронному вигляді «Тарас Шевченко і Полтавщина»
на засіданні правління Національної Спілки краєзнавців (Полтавський краєзнавчий
музей, 08.07.2014).
Виїзне засідання Президії правління НСКУ і голів правлінь регіональних
організацій НСКУ в Полтавській області (Полтавський університет економіки і
торгівлі; 07–08.07.2014).
Виставка «Велика війна. До 100-річчя початку Першої світової війни 1914–
1918 рр. (із циклу «свідки історії») (Духовно-культурний центр ім. прп. Паїсія
Величковського Свято-Успенського кафедрального собору м. Полтава; 08.2014).
Виставка «Народний Рух України – 25 років» (корпус № 2 Державного архіву
Полтавської області; 10.09.2014).
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V обласна науково-практична конференція учнівської молоді «Полтавщина –
земля моя свята» (Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді; 22.09.2014).
Виставка «100 років славетної історії»: до 100-річчя Полтавського
національного педагогічного університету (корпус № 2 Державного архіву
Полтавської області; 26.09.2014).
Відкриття меморіальної дошки скульптору Л.В. Позену, автору пам’ятників
І.П. Котляревському і М.В. Гоголю (будинок Полтавського кооперативного
технікуму, вул. Леніна, 9/17; 12.10.2014).
Презентація видання: Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська
область. Гадяцький район (Полтавський краєзнавчий музей; 22.10.2014).
Обласний семінар-практикум наукових керівників гуманітарних секцій
Полтавського територіального відділення МАН України (Полтавська обласна
бібліотека для юнацтва ім. О. Гончара; 16.10.2014).

2015
У Полтавському державному історико-культурному заповіднику «Поле
Полтавської битви» проведено круглий стіл, присвячений засновнику та першому
директору музею Івану Францовичу Павловському (21 січня 2015 року).
У Полтавському краєзнавчому музеї відбувся творчий вечір полтавського
краєзнавця Валерія Волоскова. «Про себе, рідного, і не тільки...». Таку назву мають
мемуари, презентовані ним. Одразу дві події: 70-річчя автора та вихід у світ нового
видання (30 січня 2015 року).
Презентація полтавського краєзнавця О.В. Лебединського, присвячена
вивченню історії Полтави у тривимірному форматі – «Полтава у 3Д» (2 лютого
2015 року).
У
Полтавському національному педагогічному
університеті
імені
В.Г. Короленка спільно з Представництвом Фонду Гайнріха Бьолля в Україні
проведено семінар «Історія. Гендер. Сексуальність. Полтава» (19–20 лютого
2015 року).
У Полтавському краєзнавчому музеї відбулася презентація книги к.і.н., доц.
кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка Оксани Коваленко «Полтава XVII–XVIII століть» (24 лютого
2015 року).
Круглий стіл «Славні імена» до 100-річчя від дня народження М.Р. Капніст, 90річчя від дня народження Т.І. Кислякової та освітньої діяльності Є. Милорадович,
організований Департаментом інфраструктури та туризму облдержадміністрації
спільно з Полтавською обласною універсальною науковою бібліотекою
ім. І.П. Котляревського та ГО «Спілка екскурсоводів Полтавщини» (4 березня
2015 року).
Презентація мемуарів полтавського краєзнавця В.Ф. Волоскова для студентів
І курсу Полтавського університету економіки і торгівлі (4 березня 2015 року).
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Лекція краєзнавця О.В. Лебединського «Модерн. Мода, епоха і час» у
Полтавській універсальній обласній бібліотеці імені І.П. Котляревського (9 березня
2015 року).
Лекція Яременко Світлана Вікторівна, провідного наукового співробітника
ДІКЗ «Поле Полтавської битви», присвячена історії створення та функціонування
Полтавської фортеці для студентів І курсу Полтавського університету економіки і
торгівлі (10 березня 2015 року).
Виставка у Державному архіві Полтавської області, присвячена 70-річю
Перемоги у Другій світовій війні (травень 2015 року).
У Полтавському університеті економіки і торгівлі було проведено студентську
науково-практичну конференцію «Україна в роки Другої світової війни (1939–
1945)», присвячена 70-річчю перемоги над німецьким нацизмом під гаслом:
«Пам’ятаємо. Перемагаємо!» (5 травня 2015 року).
У Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася презентація
монографії к.і.н., доцента кафедри етнології та краєзнавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, члена Української асоціації
дослідників жіночої історії Ірини Ігнатенко «Жіноче тіло у традиційній культурі
українців» (18 травня 2015 року).
Участь в обласному святі «Козацької слави цілюще джерело» (Шар-гора,
с. Приліпка Козельщинського р-ну; 31.05.2011).
У Полтавському університеті економіки і торгівлі проведено панельну
дискусію на тему «Друга світова війна крізь призму жіночого досвіду: актуальні
проблеми дослідження» за участі упорядників та авторів збірника наукових праць
«Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка
досвіду в часи екстремального насильства» (Київ, 2015, за наук. ред. Г. Грінченко,
К. Кобченко та О. Кісь), який презентовано у рамках дискусії. Організаторами
заходу були Українська асоціація дослідників жіночої історії, Українська асоціація
усної історії, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», а
також Представництво Фонду ім. Генріха Бьолля в Україні (22 вересня 2015 року).
Проведення кафедрою історії України Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка Міжнародної наукової конференції
«Суспільство Гетьманщини та Російська імперія» (24 вересня 2015 року).
Лекція
краєзнавця
О.В. Лебединського
«Невідома
Полтава
часів
І.П. Котляревського» у Галереї мистецтв (30 вересня 2015 року).
Перемога у конкурі есеїв на патріотичну тематику «Україна – це ми»,
приуроченого до Дня захисника України в Полтавському національному
педагогічному університеті імені В.Г. Короленка студентки спеціальності
«Готельно-ресторанна справа» Тетяни Сапи (14 жовтня 2015).
У Полтавському кооперативному технікумі проведено круглий стіл,
присвячений видатним жінкам в історії Полтавщини (20 жовтня 2015 року).
Лекція к.і.н., наукового співробітника Полтавського краєзнавчого музею Олени
Замури на тему «Шлюби в Гетьманщині у XVIII столітті у світлі історичної
демографії» для студентів І курсу Полтавського університету економіки і торгівлі
(3 листопада 2015 року).
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Зустріч студентів ІІ курсу Полтавського університету економіки і торгівлі з
Миколою Яковичем Нечитайлом, краєзнавцем, лауреатом ХІІІ, XIV, XV конкурсу
«Українська мова – мова єднання, лауреатом премії імені Панаса Мирного
(10 листопада 2015 року).
Виставка старовинних рушників «Із циклу «Свідки історії». Вишитий рушник –
святиня нашої родини» у Духовно-культурному центрі ім. прп. Паїсія
Величковського у Полтавському Свято-Успенському кафедральному соборі
(18 листопада 2015 року).
У Полтавському університеті економіки і торгівлі проведено вечір-реквієм
«Пам’ятай свій рід. Пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933 років»
(24 листопада 2015 року).
Лекція краєзнавця О.В.Лебединського «Репнін-Волконський» у Полтавській
універсальній обласній бібліотеці імені І.П. Котляревського (22 листопада
2015 року).
Лекція к.і.н., наукового співробітника Полтавського краєзнавчого музею Олени
Замури на тему «Смерть та смертність у Гетьманщині XVIII століття» для студентів
І курсу Полтавського університету економіки і торгівлі (27 листопада 2015 року).
Виставка «Українська ікона», презентована майстрами-іконописцями з
м. Миколаїв у Духовно-культурному центрі ім. прп. Паїсія Величковського в
Полтавському Свято-Успенському кафедральному соборі, (16 грудня 2016 року).
Виставка «Портретний живопис ХVІІІ–ХХ століття» у Полтавській галереї
мистецтв (24 грудня 2016 року).

2016
Круглий стіл з нагоди 25-річного ювілею громадської організації «Полтавський
центр німецької культури «Відерґебурт» (30 січня 2016 року).
Презентація д.і.н., професора кафедри педагогіки та суспільних наук
Полтавського університету економіки і торгівлі І.М. Петренко у Полтавській
обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара монографії «Єлизавета
Милорадович (1832–1890) в українському суспільно-політичному русі» (Полтава,
2013) (4 лютого 2016 року).
Проведення Всеукраїнської наукової конференції «Леся Українка –
письменниця, перекладач, фольклорист та громадський діяч: до 145-річчя від Дня
народження» у Полтавському університеті економіки і торгівлі (25 березня
2016 року).
Лекція, присвячена Дню театру краєзнавця О.В. Лебединського у Полтавській
універсальній обласній бібліотеці імені І.П. Котляревського (27 березня 2016 року).
Участь студентки І курсу Писаренко Тетяни спеціальності «Готельноресторанна справа» Полтавського університету економіки і торгівлі у конкурсі
дослідницьких есеїв на тему «Чорнобиль та Східна Україна: портрети і долі 1986–
2015» (м. Харків) та її перемога у номінації «Особливий внесок у збереження
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спогадів очевидців». Переможниця одержала диплом та її есе було опубліковано в
збірнику матеріалів (квітень, 2016 року).
Лекція краєзнавця О.В. Лебединського у Полтавській державній аграрній
академії «Полтавська колонія і колоністи» (18 травня 2016 року).
Виступ д.і.н., проф. І.М. Петренко на засіданні Харківського історикофілологічного товариства на тему «Роль краєзнавчих досліджень історика Віри Жук
(1928–2008) у збереженні історичної пам’яті» (30 червня 2016 року).
Запис д.і.н., проф. І.М. Петренко на ОДТРК «Лтава» передач у циклі «Уроки
історії» – «Єлизавета Милорадовтч», «Кирило-Мефоіївське товариство», «Наталія
Мірза-Авакянц», «Німецькі поселенці на Полтавщині» (січень, квітень, липень
2016 року).
Публікація краєзнавчих статей члена ПОО НСКУ, краєзнавця Г.Д. Сердюка у
місцевій періодичній пресі: І душа його жовто-блакитна // Козельщанські вісті (смт
Козельщина Полтавська область). – 2016. – 19 серпня. – С. 3; Життя, мов сяйво зорі
// Козельщанські вісті (смт Козельщина Полтавська область). – 2016. – 16 вересня. –
С. 3; Пам’ять // Козельщанські вісті (смт Козельщина Полтавська область). – 2016. –
23 вересня. – С. 2.
Краєзнавець О.В. Лебединський є керівником проекту «Полтава 3д», основним
завданням якого є відображення міста в тривимірній графіці. Публічні виступи,
читання лекцій є інструментом для пошуку нових матеріалів з історії міста, що
знаходяться в приватних архівах та інформування громадськості про здобуті
матеріали.
Участь викладачів кафедри історії України Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка проф. Бабенко Л.Л., доц.
Демиденко Т.П., доц. Ревегука В.Я. у створенні циклу передач «Поборники
незалежності» на ОДТРК «Лтава».
Проведення Всеукраїнської наукової конференції «Треті Череванівські
читання» 17–18 березня 2016 р. на пошану професора А.С. Череваня. Конференція
проводиться 1 раз на два роки та передбачає у програмі питання теорії та історії
краєзнавства.
У 2016–2017 навчальному році на кафедрі історії України розробляються дві
наукові кафедральні теми краєзнавчого спрямування: «Сотенні міста і містечка
Полтавського полку ХVІІ–ХУІІІ ст.: археологічні дослідження»; «Роль
Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського у розвитку історичного
краєзнавства».
Участь членів Полтавської організації НСКУ у підготовці та проведенні заходів
з відзначення 110-ї річниці утворення Полтавського краєзнавчого музею імені
В. Кричевського (Нестуля О.О., Петренко І.М., Бабенко Л.Л., Сітарчук Р.А. та ін.).
На кафедрі історії України Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка викладається навчальна дисципліна «Історичне
краєзнавство».
Етнографічні дослідження доц. Шаповал Л.І. «Лемки на Полтавщині».
На кафедрі діють наукові студентські гуртки та проблемні групи, члени яких
беруть участь у наукових конференціях та публікують статті у збірниках:
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1) П’ята Всеукраїнська наукова конференція «Держава і Церква в новітній
історії України» (19-20 листопада 2015 р., м. Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка).
2) Всеукраїнська наукова конференція «Треті Череванівські читання», (17–
18 березня 2016 р., м. Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка:
3) ХХVІ студентська наукова конференція історичного факультету (25 березня
2016 р., м. Полтава, Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка).
26 жовтня 2016 року проведено історичні краєзнавчі читання «Сучасна наука і
краєзнавство: елементи взаємодії», присвячені 125-річчю заснування Полтавського
краєзнавчого музею.
22–23 листопада 2016 року на базі Полтавського обласного центру туризму і
краєзнавства учнівської молоді була проведена VІІ обласна краєзнавча конференція
учнівської молоді «Полтавщина – земля моя свята». У заході взяло участь
132 учасники.
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