
ПОСТАНОВА 

VІ звітно-виборної конференції Чернігівської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України 

 

м. Чернігів       21 грудня 2019 р. 

 

 Заслухавши і обговоривши доповідь голови Правління Чернігівської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України О.Б. Коваленка, 

конференція зазначає, що за звітний період Правління Чернігівської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України проводило значну 

організаторську роботу з метою подальшого розвитку краєзнавчого руху. 

Члени Спілки брали активну участь у дослідженні історії рідного краю, з 

позицій історичної правди й об’єктивності висвітлювали важливі проблеми 

регіональної історії, повертали із забуття імена славних земляків. 

 За участю членів Спілки були проведені десятки наукових конференцій, 

круглих столів, котрі, як правило, завершувалися виданням наукових збірників 

та окремих праць, інших наукових публікацій. 

 Спілчани брали активну участь у державних заходах щодо відзначення 

важливих історичних дат, ювілеїв міст і сіл, увічнення пам’яті героїв 

Української революції, національно-визвольних змагань та Другої світової  

війни. 

 Актив Спілки відзначився глибокими дослідженнями проблем 

Голодомору на Чернігівщині. Триває робота з підготовки науково-

документальної серії книг «Реабілітовані історією», випуску «Зводу пам’яток 

історії та культури України». Напрацьовується базовий матеріал для нового 

багатотомного енциклопедичного видання «Історія міст і сіл України». 

 ЧОО НСКУ активно співробітничала з Інститутом історії України та 

іншими науковими установами НАН України.  

 За звітний період ЧОО НСКУ поповнилася 30 новими членами. 

 Водночас конференція відзначає, що Правління обласної організації ще не 

виконало в повному обсязі завдань, поставлених VІ з’їздом Спілки щодо 

організаційного зміцнення її структур, підвищення ефективності та якості їх 

роботи. Краєзнавча робота, як і раніше, переважно концентрується в Чернігові, 

Новгороді-Сіверському, Батурині, Ічні, Куликівці, Ніжині, Прилуках та Коропі. 

 Нові відповідальні завдання, які постають перед Спілкою у сучасних 

умовах, вимагають значного піднесення організаційно-методичного рівня та 

координації діяльності усіх краєзнавчих осередків як в обласному центрі, так і в 

містах та селах області. 

 

Конференція постановляє: 

1. Роботу Правління Чернігівської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України за звітний період вважати задовільною . 



 

2. Правлінню ЧОО НСКУ поглиблювати контакти з державними органами та 

органами місцевого самоврядування, науково-дослідними установами, 

закладами освіти та культури, творчими спілками, громадськими організаціями, 

зацікавленими в розвитку краєзнавчого руху, відродженні історичної пам’яті 

українського народу, збереженні унікальної історико-культурної спадщини. 

  

3. Правлінню ЧОО НСКУ і в подальшому спрямовувати зусилля краєзнавців на 

виховання національної самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, 

мови, традицій українського народу, а також інших народів, які пов’язані з ним 

своєю долею. 

 

4. Правлінню, активу ЧОО НСКУ всебічно розвивати масові форми 

краєзнавства – історичного, географічного, природничого, літературно-

мистецького, етнографічного, церковного, туристсько-екскурсійного, дбаючи 

про те, щоб творчий підхід до досліджень рідного краю органічно базувався на 

ґрунтовних наукових напрацюваннях. 

  

5. Відзначаючи позитивні зрушення у запровадженні курсів з краєзнавства у 

вищих навчальних закладах гуманітарного профілю, уроків з історії рідного 

краю в загальноосвітніх школах та проведення заходів з патріотичного 

виховання підростаючого покоління, Правлінню ЧОО НСКУ всебічно  сприяти 

їх викладанню. 

 

6. Правлінню ЧОО НСКУ, краєзнавчому активу брати активну участь у 

підготовці до друку «Зводу пам’яток історії та культури України», науково-

документальної серії книг «Реабілітовані історією», активно виступати на 

сторінках друкованого органу Спілки – наукового журналу «Краєзнавство», 

активізувати популяризацію історії Чернігово-Сіверщини у журналі 

«Сіверянський літопис», інших наукових та науково-популярних виданнях. 

 

7. Розглянути питання про внесення у Положення ЧОО НСКУ  пункту про 

почесних членів Чернігівської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України. 

 

8. Обласна конференція закликає творчий загал подвижників краєзнавчого руху 

виправдати новими добрими справами на благо рідної Вітчизни ту високу 

оцінку, яку дала Спілці Українська держава. 

 


