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І. Загальна характеристика 

За період 2011–2016 рр. вдалося здійснити низку організаційних заходів. 

По-перше, налагодити роботи МОО НСКУ. Усім відомо, що до 2011 р. 

діяльність НСКУ у Миколаївській області була практично не організована. 

Була відсутня офіційна присутність обласної організації, не було офіційних 

членів тощо. На сьогодні в організації є 46 членів, які об’єднують істориків, 

краєзнавців, учителів, бібліотекарів, музейних працівників Миколаєва та 

області (нажаль не всі райони охоплені організацією, але зв’язок з ними 

тримається за допомогою Миколаївського обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді). Усі члени, які виявили 

бажання, мають членські квитки встановленого зразка. 

На початку 2012 р. було відкрито офіційний сайт спілки за адресою: 

http://mosk.mksat.net, який по мірі необхідності та можливості 

наповнюється інформацією про поточне життя обласної організації та її 

діяльність. 

Активна робота спілки проводиться з питань залучення учнівської 

молоді до краєзнавчої роботи, створення шкільних і сільських музеїв, 

освоєння нових туристичних маршрутів тощо. Ця робота проводиться у 

тісній співпраці з Миколаївським обласним центром туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді (директор Т.О. Горбова), на базі якого щорічно 

проводяться конференції «Мій рідний край, моя земля очима сучасника» та 

Всеукраїнська історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл України». 

Члени НСКУ виступають керівниками секцій Малої академії наук, 

керівниками робіт, консультантами, членами журі по захисту дослідницьких 

робіт тощо. 
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Значна увага науковцями краю приділялася написанню історії населених 

пунктів, промислових та аграрних підприємств, культурно-освітніх установ. 

У 2011 р. під керівництвом та за авторством О.П. Тригуба розпочалася 

робота з оновлення «Історії міст і сіл Миколаївської області» і підготовлено 

та видано нариси історії окремих населених пунктів Очаківського та 

Миколаївського районів: Паритуне, Ольшанське, Кам’янка, Дмитрівка, 

Ковалівка, Нечаяне, Радсад та інші. Сьогодні під керівництвом О.П. Тригуба 

йде активна робота по розгортанню роботи над 20-томним виданням 

оновленої «Історії міст і сіл України. Миколаївська область». 

Протягом 2012–2016 рр. МОО НСКУ разом з Херсонською та Одеською 

організаціями провели низку спільних краєзнавчих конференцій: «Південь 

України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри», 

Одеса, 2011, 2013, 2015; Міжнародний науковий симпозіум «Роль 

особистості в історії», що був присвячений 100-річчю з дня народження 

Героя України Петра Тимофійовича Тронька, доктора історичних наук, 

професора, академіка НАН України (Миколаїв, 3 червня 2015 р.) та інші. 

У 2016 р. було презентовано на всеукраїнському рівні туристичні та 

краєзнавчі об’єкти Миколаївщини та проведено науково-краєзнавчу 

експедицію «Краєзнавство у збереженні історико-культурного та природного 

середовищі Миколаївщини» (16–18 травня 2016 р.), що отримала схвальні 

відгуки від НСКУ та у місцевій і всеукраїнській пресі. 

Члени НСКУ активно працюють у складі редколегії (як автори і члени 

редколегії) «Реабілітовані історією. Миколаївська область» та «Книга пам’яті 

України. Миколаївська область», популяризуючи краєзнавчу тематику в 

наукових дослідженнях. 

 

 

 

ІІ. Заходи МОО НСКУ 

(у хронологічній послідовності) 

2011 р. 

21 червня 2011 р. у Миколаївському центрі екскурсій, краєзнавства і 

туризму краєзнавчої молоді було проведено Установчу конференцію МОО 

НСКУ щодо обрання нового правління Миколаївської обласної організації. 

Абсолютною більшістю голосів було прийнято офіційне рішення про 

створення Миколаївської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України у зв’язку з реорганізацію Всеукраїнської спілки 

краєзнавців у Спілку з національним статусом (Постанова Кабінету Міністрів 

України № 908 від 16 жовтня 2008 року). Також було прийнято Положення 

МОО НКСУ й обрано керівництво осередку. На зміну беззмінному керівнику 

Миколаївської обласної організації д. і. н., професору Тригубу Петру 

Микитовичу прийшли молоді науковці: д. і. н., професор Олександр 

Петрович Тригуб (голова), директор державного архіву Миколаївської 

області д. і. н. Лариса Леонідівна Левченко (заступник голови), к. і. н. Віктор 
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Олександрович Погромський (вчений секретар). 

 

2012 р. 

Протягом року – оформлено та частково наповнено офіційний сайт 

Миколаївської обласної організації, що знаходиться за адресою 

http://www.mosk.mksat.net. Згідно статистики його щоденно відвідує 2–

3 особи (протягом 5 років сайт відвідало більше 2500 користувачів 

всесвітньої мережі). 

Квітень 2012 р. – взято участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської 

історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України», Миколаївська 

область (з Миколаївським обласним центром туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді). 

Вересень 2012 р. – розпочато роботу над проектом під робочою назвою 

«Зниклі села Миколаївщини». Робота почалася з вивчення проблеми й збору 

фактологічного матеріалу по Очаківському і Миколаївському районах. 

Вересень-жовтень 2012 р. – реалізовано проект «Літопис трудової 

слави», у рамках якого створено 10 нарисів з історії сіл Очаківського і 

Миколаївського районів області, які були безкоштовно поширені серед 

мешканців населених пунктів (Очаків, Дмитрівка, Куцуруб, Парутине, 

Кам’янка, Стара Богданівка, Радсад, Нечаяне, Ольшанське і Ковалівка). 

16 листопада 2012 р. – взято участь у проведенні ІІ обласного 

фестивалю музеїв при навчальних закладах «Музейні перлини 

Миколаївщини» присвячений 65-й річниці Миколаївського обласного Центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (з Миколаївським 

обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді). 

30 листопада – 2 грудня 2012 р. – взято участь у проведенні 

ІІІ Всеукраїнської (VІІ Міжрегіональної) краєзнавчої конференції учнівської 

молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасника» (з Миколаївським 

обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді). 

 

 

2013 р. 

Перше півріччя 2013 р. – взято участь у загальноукраїнському проекті 

«Шевченкіана Миколаївщини» до 200-річчя з дня народження Великого 

Кобзаря (О.П. Тригуб, І.І. Александрова). 

Квітень 2013 р. – взято участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської 

історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України», Миколаївська 

область (з Миколаївським обласним центром туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді). 

8–10 листопада 2013 р. – взято участь у проведенні ІV Всеукраїнської 

(VІІІ Міжрегіональної) краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій 

рідний край, моя земля очима сучасника» (з Миколаївським обласним 

центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді). 

 

http://www.mosk.mksat.net/
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2014 р. 

березень 2014 р. – участь у проведенні Обласного зльоту учасників 

обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Відлуння героїчних літ» 

та Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської та студентської 

молоді «А ми тую славу збережемо» (разом з Миколаївським обласним 

центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді). 

листопад 2014 р. – взято участь в організації V Всеукраїнської 

(ІХ Міжрегіональної) краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій рідний 

край, моя земля очима сучасника» (Миколаїв; разом з Миколаївським 

обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді). 

 

 

2015 р. 

3–6 червня 2015 р. – на базі Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили (м. Миколаїв) проведено щорічну міжнародну науково-

практичну конференцію «Ольвійський форум – 2015: Стратегії країн 

Причорноморського регіону в геополітичному просторі». За ініціативи голів 

Херсонської (д. і. н., професор Євген Сінкевич) та Миколаївської (д. і. н., 

професор Олександр Тригуб) обласних організацій Національної спілки 

краєзнавців України у рамках даної конференції біло проведено 

Міжнародний науковий симпозіум «Роль особистості в історії», що був 

присвячений 100-річчю з дня народження Героя України Петра 

Тимофійовича Тронька, доктора історичних наук, професора, академіка НАН 

України. У підготовці симпозіуму активну участь взяли члени Миколаївської 

обласної організації НСКУ д. і. н., професор Юрій Котляр, к. і. н., доцент 

Ольга Гайдай, к. і. н., доцент Ольга Морозова та інші. 

12 червня 2015 р. – збори Миколаївської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України. 

червень 2015 р. – за підтримки МОО НСКУ видано працю П.М. Тригуба 

«На освітянській ниві» (Харків, Вид-во «Діса-плюс», 2015, 186 с.). 

серпень–грудень 2015 р. – активна участь членів МОО НСКУ у роботі 

Комісії з найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, 

парків, скверів та інших споруд, розташованих на території м. Миколаєва 

при Миколаївській міській раді (Тригуб О.П., Морозова О.С., Гузенко Ю.І., 

Хаєцький О.П.). 

20–22 листопада 2015 р. – взято участь в організації VІ Всеукраїнської 

(Х Міжрегіональної) краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій рідний 

край, моя земля очима сучасника» (Миколаїв; разом з Миколаївським 

обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді). 
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2016 р. 

9 лютого 2016 р. – проведено відкрите засідання МОО НСКУ із 

залученням керівництва області та краєзнавців-аматорів, що було присвячене 

питанням перейменування населених пунктів і вулиць у містах, районних 

центрах, селищах і селах Миколаївщини та розгортанню роботи по 

підготовці нового видання «Історія міст і сіл України. Миколаївська область» 

у 20-ти томах. 

16–18 травня 2016 р. – Миколаївська обласна організація НСКУ разом з 

представниками НСКУ інших регіонів провела науково-краєзнавчу 

експедицію «Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного 

середовища Миколаївщини», приурочивши її до 25-річчя діяльності обласної 

організації НСКУ та чергове засідання Президії правління НСКУ за участю 

голів правлінь обласних організацій. 

20 жовтня 2016 р. – члени МОО НСКУ (О.П. Тригуб, Є.Г. Горбуров, 

С.В. Стужук) взяли активну участь у роботі Х Миколаївської обласної 

краєзнавчої конференції «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження» 

(м. Миколаїв). 

11–12 листопада 2016 р. – взято участь в організації VІІ Всеукраїнської 

(ХІ Міжрегіональної) краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій рідний 

край, моя земля очима сучасника» (Миколаїв; разом з Миколаївським 

обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді). 

14 листопада 2016 р. – взято участь в організації та проведенні виставки 

«Місто на карті: картографія Миколаєва та Миколаївщини. 1796–1929 рр.» у 

Миколаївському обласному краєзнавчому музеї (Л.Л. Левченко, 

О.П. Тригуб). 

 

 

 

 

Голова правління Миколаївської 

обласної організації НСКУ, 

доктор історичних наук, 

професор          О.П. Тригуб 

 

 

 

 

 

 

18 грудня 2016 р.  

 


