
 

 

 

 

 

ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НСКУ 

за 2017 рік 

 

 

 

 

 

Звітно-виборні конференції, засідання правління, засідання президії 

(дата, порядок денний, рішення). 

 

 

Протокол № 1 

зборів Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 

(2 лютого 2017 року). 

Порядок денний:  

Доповідь д.і.н., професора, члена Національної спілки краєзнавців 

України, відповідального секретаря Полтавської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України Петренко І.М. щодо представлення 

наукової праці «Єлизавета Милорадович (1832-1890) у громадському і 

культурно-освітньому русі» на здобуття щорічної премії Президента України 

для молодих вчених 2017 року.  

Ухвалили: рекомендувати для розгляду на засіданні Вченої ради ПУЕТ 

наукову працю члена Полтавської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України, д.і.н., професора Петренко І.М. «Єлизавета Милорадович 

(1832-1890) у громадському і культурно-освітньому русі» щодо представлення 

її на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених 

2017 року.  

 

 

Протокол № 2  

конференції Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 

(12 квітня 2017 року)  

Порядок денний:  

1. Обрання голови та секретаря конференції, яких уповноважити 

підписати протокол конференції.  

2. Внесення змін до Положення про Полтавську обласну організацію 

Національної спілки краєзнавців України.  

Ухвалили: 



1. Затвердити Положення Полтавської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України в новій редакції відповідно до нової редакції 

Статуту Національної спілки краєзнавців України.  

2. Уповноважити голову та секретаря конференції підписати Положення 

ПОО НСКУ в новій редакції.  

3. Уповноважити відповідального секретаря Петренко І.М. здійснити 

процес перереєстрації Положення ПОО НСКУ в новій редакції у відповідних 

органах юстиції. 

 

 

Протокол № 3  

зборів Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України (28 травня 2017 року). 

Порядок денний:  

1. Про клопотання ПОО НСКУ до журі міської премії імені Самійла 

Величка розглянути подання на нагородження вказаною премією в номінації 

«Дослідження в царині історії Полтавщини» авторів книги «Гортаючи сторінки 

історії Полтавщини» Грибан Ганну Петрівну і Халимона Володимира 

Федоровича.  

Ухвалили:  

Клопотати до журі міської премії імені Самійла Величка розглянути 

подання на нагородження вказаною премією в номінації «Дослідження в царині 

історії Полтавщини» авторів книги «Гортаючи сторінки історії Полтавщини» 

Грибан Ганну Петрівну і Халимона Володимира Федоровича.  

 

 

Протокол № 4  

зборів Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 

(8 вересня 2017 року)  

Порядок денний: 

1. Презентація монографії д.і.н., проф., секретаря ПОО НСКУ Петренко 

І.М. «Віра Жук (1928-2008): життя, віддане науці».  

2. Клопотання до Президії Національної Спілки краєзнавців України про 

розгляд подання про присвоєння звання «Почесний краєзнавець України» 

Бабенко Людмили Леонідівни, доктору історичних наук, професору кафедри 

історії України, завідувачці кафедри історії України Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, члену НСКУ з 

1992 року, членський квиток № 1022.  

3. Затвердження робочого плану підготовки до проведення Дев’ятих 

Липівських читань 11-12 травня 2018 року.  

Ухвалили: 

1. Монографію І.М. Петренко рекомендувати для вивчення студентам, 

учням старших класів, науковцям, краєзнавцям. 

1. Клопотатися до Президії Національної Спілки краєзнавців України 

щодо присвоєння звання «Почесний краєзнавець України» Бабенко Людмилі 

Леонідівні, доктору історичних наук, професору кафедри історії України, 



завідувачці кафедри історії України Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка, члену НСКУ з 1992 року. 

2. Затвердити робочий план підготовки до проведення Дев’ятих 

Липівських читань 11-12 травня 2018 року.  

 

 

Протокол № 5  

зборів Полтавської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 

(29 грудня 2017 року)  

Порядок денний:  

1. Про підтримку кандидатури Бабенко Л.Л. щодо присвоєння звання 

«Заслужений працівник освіти України». 

2. Про клопотання до Полтавської обласної адміністрації книги Олекси 

Пугача «Отаман Гонта 1920 року (героїзм і трагедія останніх гайдамаків 

Чорнухинщини)» для друку як соціально значуще видання.  

3. Про клопотання ПОО НСКУ до журі міської премії імені Самійла 

Величка розглянути подання на нагородження вказаною премією в номінації 

«За відображення доленосних подій у творах мистецтва» авторів книги «Лісова 

скульптура» Долюка Івана Петровича. 

Ухвалили: 

1. Підготувати лист-підтримку до Міністерства освіти і науки України 

щодо присвоєння звання «Заслужений працівник освіти України» Бабаенко 

Л.Л.  

2. Клопотатися до експертної ради з випуску соціально значущих книг 

місцевих авторів Полтавської ОДА, що видаються за кошти обласного 

бюджету, книги Олекси Пугача «Отаман Гонта 1920 року (героїзм і трагедія 

останніх гайдамаків Чорнухинщини)» для друку як соціально значуще видання. 

3. Клопотатися до журі міської премії імені Самійла Величка щодо 

нагородження вказаною премією в номінації «За відображення доленосних 

подій у творах мистецтва» авторів книги «Лісова скульптура» Долюка Івана 

Петровича.  

 

 

 

 

Проведені краєзнавчі заходи, присвячені відзначенню 90-річчя журналу 

"Краєзнавство" 

 

- Читацька конференція студентів і викладачів історичного факультету 

ПНПУ імені В.Г. Короленка «Публікації викладачів кафедри історії України на 

сторінках журналу «Краєзнавство» (Бабенко Л.Л.).  

- Лекція для студентів ІУ курсу історичного факультету ПНПУ імені 

В.Г. Короленка «Історія заснування журналу «Краєзнавство» та його видання у 

1920 – 1930-их рр.» (Бабенко Л.Л.). 

 

 



 

 

 

Інші краєзнавчі заходи, в яких організація НСКУ була організатором 

або співорганізатором; наукові конференції краєзнавчого характеру, у 

яких брали участь члени обласної організації НСКУ 

 

- Круглий стіл «Невтомний трудівник і ретельний дослідник полтавського 

минулого (до 166 річниці з дня народження І.Ф. Павловського) на базі 

Історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» 20 січня 2017 р. 

(члени НСКУ Л.Л. Бабенко, І.М. Петренко, І.Г. Передерій, В.В. Павлов, 

В.М. Григорєв,) 

- Науково-методичний семінар «Українська національна революція 1917 – 

1921 років крізь призму сучасності (до 100-річчя події)» для вчителів і учнів 

Полтавської області на базі кафедри історії України ПНПУ імені 

В.Г. Короленка 2 березня 2017 р. (члени НСКУ Бабенко Л.Л., Шаповал Л.І., 

Шевчук С.М., Сітарчук Р.А.). 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурологічна 

регіоналістика: теорія, історія, практика» на базі кафедри культурології ПНПУ 

імені В.Г. Короленка 23-24 березня 1917 р. (Бабенко Л.Л., Шаповал Л.І., 

Шевчук С.М.). 

- Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 130-річчю від дня 

народження М.Я. Рудинського (1887 – 1958) на базі Полтавського краєзнавчого 

музею імені Василя Кричевського 19-20 жовтня 2017 р. (Бабенко Л.Л., 

Супруненко О.Б., Шаповал.Л.І.) 

- Науково-методичний семінар для вчителів м. Полтави і Полтавської 

області – керівників учнівських наукових робіт МАН «Актуальні проблеми 

історичного краєзнавства» на базі кафедри історії України ПНПУ імені 

В.Г. Короленка (зав. кафедри Л.Л. Бабенко). 22 жовтня 2017 р. 

- VIII Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Полтавщина – 

земля моя свята» на базі кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка 

(зав. кафедри Л.Л. Бабенко) спільно з Полтавським обласним центром 

краєзнавства і туризму учнівської молоді (директор С.В. Комісар), 21–

22 листопада 2017 р. (Бабенко Л.Л., Шевчук С.М., Сітарчук Р.А., Булава Л.М., 

Шаповал Л.І.). 

- Наукова конференція «Село Жуки – батьківщина літописця Самійла 

Величка» на базі Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського 

11 лютого 2017 р. (Нестуля О.О., Супруненко О.Б., Бабенко Л.Л., Якименко 

М.А. 

- Круглий стіл «Голодомор 1932–1933 рр. на Полтавщині у сучасних 

дослідженнях» на базі кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка 

(зав. кафедри Л.Л. Бабенко) 24 листопада 2017 р. 

 

 

 

 

 



 

 

Друковані видання, що побачили світ протягом року за рішенням, 

участю організації НСКУ 

 

Монографія д.і.н., проф., члена НСКУ, секретаря ПОО НСКУ 

І.М. Петренко «Історик Віра Жук (1928-2008): життя, віддане науці» (К., 2017).  

 

 

Участь членів Спілки в громадських, наукових, експертних, видавничих 

та інших дорадчих радах при державних органах 

 

Бабенко Л.Л. – член обласної редколегії науково-довідкового видання 

«Реабілітовані історією» у рамках державної програми «Реабілітовані 

історією»; член експертної ради з експертизи шкільних підручників з історії 

України МОН України. 

Бабенко Л.Л. – участь у створенні тематичних теле- і радіопередач: 1) до 

80-річчя створення Полтавської області 22 вересня 2017 р. обласна редакція 

радіо «Лтава»; 2) до Дня захисника України - телепередача «Розмова в студії» 

13 жовтня 2017 р.; 3) Про відзначення Дня Героїв в Україні – інтерв’ю 

Інтернет-виданню «Трибуна» 23 травня 2017 р.; 4) участь у круглому столі 

телеканалу ІРТ про війну на Сході України 10 березня 2017 р.; 5) інтерв’ю і 

коментарі телестудії «Лтава» до відзначення роковин Голодомору 1932-1933 

рр. 23 листопада 2017 р. 

Нестуля ОО. – член експертної ради з визначення соціально значущих 

видань при Полтавській обласній державній адміністрації.  

Петренко І.М. – участь у зйомках передач просвітницького спрямування 

на обласному телеканалі «Лтава». 

 

 

 

Загальна кількість членів організації на кінець 2017 р. 

 

На кінець 2017 року загальна кількість членів – 45 осіб. 


