
 
Звіт 

про діяльність Сумської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України 

за 2017 рік 
 
 
 
1. 18 червня 2017 р. відбулася V-а позачергова конференція творчої 

спілки «Сумська обласна організація Національної спілки краєзнавців 
України». 

Порядок денний конференції: 
1. Внесення змін до Положення про творчу спілку «Сумська обласна 

організація Національної спілки краєзнавців України». 
2. Різне: 
- Про участь творчої спілки «СОО НСКУ» в розробці перспективної 

Державної програми розвитку краєзнавства 
- Про підсумки реалізації видавничого проекту творчої спілки «СОО 

НСКУ» (2016 р.) щодо публікації серії науково-документальних книг і 
перспективи подальшої співпраці з Сумською обласною радою та Сумською 
ОДА. 

- Розгляд пропозиції редактора тижневика «Панорама» Є. Положія 
щодо участі творчої спілки «СОО НСКУ» в реалізації видавничого проекту 
4-томника «Сумщина. Велика спадщина». 

- Ухвала звернення конференції творчої спілки «СОО НСКУ» до 
Сумської обласної ради щодо ситуації з обласною премією ім. Пилипа Рудя 
та запровадження окремішньої обласної краєзнавчої конференції. 

Конференцією було прийнято наступні рішення: 
По першому питанню порядку денного: 
1) внести зміни до Положення про творчу спілку «Сумська обласна 

організація Національної спілки краєзнавців України» відповідно до нової 
редакції Статуту НСКУ, прийнятого VI-м з’їздом НСКУ; 

2) доручити відповідальному секретарю СОО НСКУ 
Михайліченку М.А. підготовити і подати Положення про творчу спілку 
«Сумська обласна організація Національної спілки краєзнавців України» (у 
новій редакції) на затвердження Правлінням Національної спілки краєзнавців 
України. 

3) доручити відповідальному секретарю СОО НСКУ 
Михайліченку М.А. підготовити і подати до відповідних державних органів 
документи, необхідні для здійснення реєстрації Положення про творчу 
спілку «Сумська обласна організація Національної спілки краєзнавців». 

По питаннях із пункту «різне»: 
1) Правлінню творчої спілки «СОО НСКУ» розробити пропозиції щодо 

перспективної Державної програми розвитку краєзнавства; членам творчої 



спілки «СОО НСКУ» до кінця липня поточного року надіслати на адресу 
відповідального секретаря організації власні пропозиції щодо перспективної 
Державної програми розвитку краєзнавства; 

2) членам творчої спілки «СОО НСКУ» подати до Правління 
організації пропозиції щодо видань краєзнавчого характеру, які можуть бути 
опубліковані за бюджетні кошти; 

3) підтримати ініціативу редактора тижневика «Панорама» щодо 
заснування проекту 4-томника «Сумщина. Велика спадщина». 

4) Звернутися до голови та голів фракцій Сумської обласної ради з 
наступними пропозиціями: 

1. Прийняти рішення щодо перейменування Сумської обласної 
літературно-краєзнавчо-мистецької премії. 
2. Клопотати перед Сумською обласною радою про включення до 
комісії з присудження Сумської обласної літературно-краєзнавчо-
мистецької премії представників за поданням СОО НСКУ та в 
подальшому розглядати кандидатів у номінації «Краєзнавство» 
виключно за погодженням з СОО НСКУ. 

У разі неможливості прийняття вище означеного та з огляду на вкрай 
важливу соціальну роль наукового краєзнавства, конференція СОО НСКУ 
пропонує Сумській обласній раді встановити окрему обласну краєзнавчу 
премію за прикладом інших областей України. 

 
За звітний період відбулося 4 засідання Правління творчої спілки 

«СОО НСКУ»: 
– 12 квітня 2017 р. 
Порядок денний засідання: 
1. Про відзначення вагомого внеску Корнієнка Олега Миколайовича у 

справі вивчення, дослідження і популяризації історико-культурних і 
природних багатств рідного краю. 

2. Про відзначення вагомого внеску Дегтярьова Сергія Івановича у 
справі вивчення, дослідження і популяризації історико-культурних і 
природних багатств рідного краю. 

3. Про відзначення творчого доробку Кудінова Дмитра Валерійовича. 
4. Про заохочення краєзнавчої діяльності Михайліченка Миколи 

Анатолійовича. 
Ухвалено рішення: 
По першому питанню порядку денного – клопотати перед Президією 

правління Національної спілки краєзнавців України присудження Корнієнку 
Олегу Миколайовичу Премії імені академіка Петра Тронька Національної 
спілки краєзнавців України у номінації «за видання краєзнавчої літератури: 
монографій, нарисів, описів, путівників, довідників, окремих публікацій, 
циклів статей тощо». 

По другому питанню порядку денного – клопотати перед Президією 
правління Національної спілки краєзнавців України присудження Дегтярьову 
Сергію Івановичу Премії імені академіка Петра Тронька Національної спілки 



краєзнавців України у номінації «за науково-організаційну та просвітницьку 
діяльність в краєзнавстві». 

По третьому питанню порядку денного – з метою відзначення творчого 
доробку в галузі краєзнавства висунути кандидатуру Кудінова Дмитра 
Валерійовича на нагородження Подякою НСКУ. 

По четвертому питанню порядку денного – з метою заохочення 
краєзнавчої діяльності, висунути Михайліченка Миколи Анатолійовича на 
нагородження Подякою НСКУ. 

4. Про заохочення краєзнавчої діяльності Михайліченка Миколи 
Анатолійовича. 

 
– 27 травня 2017 р. 
Порядок денний засідання: 
1. Про скликання V позачергової конференції СОО НСКУ. 
2. Про затвердження порядку денного V позачергової конференції СОО 

НСКУ. 
Ухвалено рішення: 
По першому питанню порядку денного:  
1. Провести V-у позачергову конференцію Сумської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України 18 червня 2017 року. 
Початок реєстрації о 11:30, початок конференції – 12.00. 

2. Відповідальному секретарю СОО НСКУ вирішити питання стосовно 
місця проведення – Центральна міська бібліотека ім. Т.Г.  Шевченка. 

3. Відповідальному секретарю СОО НСКУ організувати реєстрацію 
учасників та оформлення всіх необхідних документів, пов’язаних із 
підготовкою конференції. 

По другому питанню порядку денного – схвалити наступний проект 
порядку денного V-ї звітно-позачергової конференції СОО НСКУ: 

1. Внесення змін до Положення про Сумську обласну організацію 
Національної спілки краєзнавців України. 

2. Різне. 
 
– 31 липня 2017 р. 
Порядок денний засідання: 
1. Про клопотання щодо включення представника Сумської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України до складу комісії з 
присудження Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мистецької премії. 

2. Про висунення кандидатури В.М. Власенка на присудження 
Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мистецької премії. 

Ухвалено рішення: 
По першому питанню порядку денного – клопотати перед головою 

Сумської обласної щодо розгляду питання про включення Михайліченка 
Миколи Анатолійовича до складу комісії з присудження Сумської обласної 
літературно-краєзнавчо-мистецької премії 



По другому питанню порядку денного – висунути Власенка Валерія 
Миколайовича на здобуття Сумської обласної літературно-краєзнавчо-
мистецької премії. 

 
– 21 листопада 2017 р. 
Порядок денний засідання: 
1. Про висунення кандидатури Звагельського В.Б. на здобуття стипендії 

голови Сумської обласної державної адміністрації провідним творчим 
працівникам області. 

Ухвалено рішення – висунути Звагельського В.Б. на здобуття стипендії 
голови обласної державної адміністрації провідним творчим працівникам 
області. 

 
 
2. До 90-річчя журналу «Краєзнавство» 15 грудня 2017 р. було 

проведено тематичний круглий стіл у краєзнавчому відділі Сумської 
обласної універсальної наукової бібліотеки. 

 
 
3. Творча спілка «СОО НСКУ» виступила співорганізатором – 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанщина в 1917–
1921 рр.: вимір революції» (Суми, 27–28 жовтня 2017 р.) та Першої обласної 
наукової конференції  «Сумщина в історико-літературному вимірі» (Суми, 
15 березня 2017 р.). 

 
 
4. У 2017 році, відповідно до «Програми економічного і соціального 

розвитку Сумської області», за фінансової підтримки Сумської обласної ради 
творчою спілкою «СОО НСКУ» було опубліковано серію краєзнавчих 
видань: 

1. Власенко В.М. Уродженці Сумщини – учасники української 
революції 1917–1921 рр. – 200 с.; 
2. Збірник краєзнавчо-публіцистичних матеріалів Конотопщини / 
Упор.: Шалівська З. – 200 с.; 
3. Іванущенко Г.М. ОУН-УПА на Сумщині. – Т. 1. – 168 с.; 
4. Іванущенко Г.М. ОУН-УПА на Сумщині. – Т. 2. – 248 с.; 
5. Іванущенко Г.М. Сумчани в боротьбі за волю. – 192 с.; 
6. Інакодумство на Сумщині (1955–1990) / Упор.: Артюх В., 
Іванущенко Г., Садівничий В. – 300 с.; 
7. Корнієнко О.М. Зброя, спорядження і символіка козацького війська. 
– 252 с.; 
8. Корогод Г.І. Село Лікарське в контексті історії Слобідської 
України. – 200 с.; 
9. Повстанський рух 20-х – 30-х років ХХ століття на Сумщині. Збірн. 
док-тів / Упор.: Іванущенко Г.М. – 340 с.; 



10. Сумський козацький полк в документах і матеріалах/ Упор.: 
Корнієнко О.М. – 270 с.; 
11. Сумський краєзнавчий збірник. – 372 с.; 
12. Ткаченко Б.І. Погром. – 372 с.; 
13. Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах: 
Альбом / Упор. Іванущенко Г.М. – 88 с.; 
14. Українське відродження 1917-1920 років на Сумщині. Зб. док. / 
Упор. Іванущенко Г.М. – 280 с.  
 
 
5. Члени творчої спілки «СОО НСКУ» беруть участь у наступних 

дорадчих радах при державних органах: Координаційна рада з питань з 
питань військово-патріотичного виховання Сумської обласної державної 
адміністрації – Корнієнко О.М.; Експертна рада з питань книговидання 
Сумської  обласної державної адміністрації – Дегтярьов С.І.,; Комісія з 
присудження Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мистецької премії – 
Михайліченко М.А. 

 
6. Члени СОО НСКУ активно долучаються до міжнародної наукової 

діяльності. Так, заступник голови творчої спілки Дегтярьов С.І. є головним 
редактором міжнародних журналів «Gardarika», «Refereed Journal: History and 
Archaeology in Countries of Black Sea Basin», «Zhurnal Ministerstva narodnogo 
prosveshcheniya». 

 
7. Станом на кінець 2017 р. у творчій спілці «Сумська обласна 

організація Національної спілки краєзнавців України» перебувало 33 члени. 
Нових членів протягом звітного періоду прийнято до творчої спілки не було.  

 
 
Голова Сумської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України    О.М. Корнієнко 


