
 
 

Звіт 

про діяльність Сумської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України 

за 2019 рік 
 

 

1. Звітно-виборні конференції, засідання правління, засідання 

президії (дата, рішення) 

 

За звітний період відбулося 4 засідання Правління творчої спілки «СОО 

НСКУ»: 

 

12 січня 2018 р. Порядок денний засідання: 

1. Про визначення представника творчої спілки «Сумська обласна 

організація Національної спілки краєзнавців України» для участі у 

жеребкуванні з добору кандидатур членів регіональної комісії з реабілітації в 

Сумської області від наукових установ, громадських об’єднань. 

2. Про роботу над серією із 12 інформаційно-ілюстрованих плакатів 

(постерів) «Державність та патріотизм». 

 

08 червня 2019 р. Порядок денний засідання: 

1. Про схвалення та рекомендацію до друку книги О.М. Корнієнка 

«Шляхами предків: засади національно-патріотичного виховання». 

2. Про концепцію та підготовку до друку антології «Сумщина. Велика 

спадщина. Краєзнавство». 

 

13 вересня 2019 р. Порядок денний засідання: 

1. Щодо підготовки книги «Сумщина. Велика спадщина. Краєзнавство». 

2. Про висунення кандидатури заступника голови СОО НСКУ 

Дегтярьова С.І. на присудження Сумської обласної літературно-краєзнавчо-

мистецької премії. 

 

30 грудня 2019 р. Порядок денний засідання: 

1. Про позицію Правління Сумської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України щодо присудження обласної літературно-

краєзнавчо-мистецької премії за 2019 рік в номінації «Краєзнавство». 

2. Про підготовку до другу краєзнавчих видань СОО НСКУ у 2020 році. 



2. Проведені краєзнавчі заходи, в яких організація НСКУ була 

організатором або співорганізатором 

 

У 2019 р. проведені наступні краєзнавчі заходи, в яких творча спілка 

«СОО НСКУ» виступала організатором або співорганізатором. 

30 січня відбулася презентація книги члена творчої спілки «СОО НСКУ» 

М.М. Часницького «Мой трагический и героический народ: страницы истории 

еврейского народа». 

11 лютого в приміщенні Сумської обласної державної адміністрації 

урочисто відкрито постійну виставку «Сумщина в Українській революції 

1917–1921 років. Видатні військові та державні діячі» , яка розповідає про 

постаті 21 діяча Української революції – уродженців Сумщини (14 – видатні 

державні діячі, 7 – військові діячі). Автор постерів – член СОО НСКУ 

кандидат історичних наук доцент Сумського державного університету 

В.М. Власенко. 

12 лютого – участь членів СОО НСКУ в організації та проведенні 

Сумської обласної конференції з національно-патріотичного виховання, 

організованим Управлінням молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації. 

12 лютого за підтримки Сумської обласної державної адміністрації та 

Сумської обласної ради було презентовано проект «Державність та 

патріотизм», ініціаторами та авторами якого були члени Сумської організації 

Національної спілки краєзнавців України. Цей проект являє собою серію 

постерів про видатних уродженців Сумщини з числа державних, військових, 

культурних діячів, які своїми вчинками та за своєю значимістю слугують 

прикладом героїзму, свідомої державницької патріотичної позиції, та, в той чи 

інший історичний період, відігравали вагому роль у здобутті незалежності 

України. Постери передбачені для поширення в закладах культури та освітніх 

установах області. 

14 лютого, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав відбулася презентація меморіального видання «Мартиролог мешканців 

Сумської області, які загинули у локальних війнах і закордонних збройних 

конфліктах» (автор-упорядник Голова творчої спілки «СОО НСКУ» 

О.М. Корнієнко). 

15 лютого на базі Сумської міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка 

проведено круглий стіл, присвячений 120-річчю з дня народження 

С.В. Руднєва (1899–1943) – одного з керманичів Сумського партизанського 

з’єднання. Модератор – голова СОО НСКУ О.М. Корнієнко. 

18 лютого презентовано монографію члена творчої спілки «СОО НСКУ» 

В.О. Оліцького «Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної 

церкви на Сумщині у 1920–1930-ті роки)». 

20–21 березня на базі Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С. Макаренка відбулася Всеукраїнська краєзнавча науково-практична 

конференція молодих учених (до 200-річчя від дня народження П. Куліша) 

«Пантелемон Куліш як національно-духовний феномен: аспекти сучасного 

наукового осмислення», співорганізатором котрої була СОО НСКУ. 

https://nedelya.info/news/item/9078-pro-gerojizm-i-tragichnist
https://nedelya.info/news/item/9078-pro-gerojizm-i-tragichnist
http://history.sumy.ua/methodical-materials/lessons-of-parthriotism/9010-sumshchyna-v-ukrainskii-revoliutsii-19171921-rokiv-vydatni-viiskovi-ta-derzhavni-diiachi.html
http://history.sumy.ua/methodical-materials/lessons-of-parthriotism/9010-sumshchyna-v-ukrainskii-revoliutsii-19171921-rokiv-vydatni-viiskovi-ta-derzhavni-diiachi.html
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/17837-na-sumshchyni-realizuvaly-proekt-derzhavnist-ta-patriotyzm.html
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/17837-na-sumshchyni-realizuvaly-proekt-derzhavnist-ta-patriotyzm.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/17864-na-sumshchyni-prezentuvaly-martyroloh-meshkantsiv-sumskoyi-oblasti-yaki-zahynuly-u-lokalnykh-viynakh-i-zakordonnykh-zbroynykh-konfliktakh.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/17864-na-sumshchyni-prezentuvaly-martyroloh-meshkantsiv-sumskoyi-oblasti-yaki-zahynuly-u-lokalnykh-viynakh-i-zakordonnykh-zbroynykh-konfliktakh.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/17864-na-sumshchyni-prezentuvaly-martyroloh-meshkantsiv-sumskoyi-oblasti-yaki-zahynuly-u-lokalnykh-viynakh-i-zakordonnykh-zbroynykh-konfliktakh.html
http://sumyounb.blogspot.com/2019/02/1920-1930.html
http://sumyounb.blogspot.com/2019/02/1920-1930.html
https://sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5014:2019-03-22-10-49-25&catid=101:2014-03-28-17-51-09&Itemid=297
https://sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5014:2019-03-22-10-49-25&catid=101:2014-03-28-17-51-09&Itemid=297


Корнієнко О.М. виступив з доповіддю та був модератором майстер-класу 

«Пантелеймон Куліш» – засновник теорії «Староруського відродження» та 

елітаристської концепції розбудови української нації». 

8–10 квітня члени творчої спілки «СОО НСКУ» О.М. Корнієнко та 

Ш.М. Акічев у якості істориків-консультантів взяли участь у зйомках науково-

документального фільму «Іменем Виговського» («Конотопська битва-360»).  

10 квітня було відкрито фотодокументальну виставку «Кольори 

революції», присвячену подіям і діячам Української революції 1917–1921 рр. 

17 квітня член творчої спілки «СОО НСКУ» М.А. Михайліченко 

прочитав публічну лекцію «Військова мода доби української революції 1917–

1921 років». 

14 травня відбулася публічна лекція «Збройне протистояння за Суми 

взимку 1918–1919 років та роль в обороні міста старшини Дієвої армії УНР 

Миколи Кобеляцького». Лектори: члени НСКУ Д.В. Кудінов та 

М.А. Михайліченко. 

22 травня публічну лекцію на тему «Репресії проти Православної церкви 

на Сумщині 1920–1930-х років» прочитав член творчої спілки «СОО НСКУ» 

В.О. Оліцький.  

24 травня презентовано книгу члена творчої спілки «СОО НСКУ» 

О.І. Кисельова «Легенди Сум». 

27 червня за сприяння Управління молоді та спорту ОДА в Конгрес-

центрі СумДУ голова СОО НСКУ О.М. Корнієнко прочитав публічну лекцію 

лекцію «Конотопська битва: історія і сучасність». 

29 червня члени СОО НСКУ за сприяння Управління молоді та спорту 

ОДА провели краєзнавчу експедицію по визначним місцям Конотопської 

битви (м. Конотоп та Конотопський район), пов’язаних з обороною 

м. Конотопа та перемогою гетьмана І. Виговського у Сосницькій битві 1659 р. 

29 червня на базі Конотопського міського краєзнавчого музею 

ім. О.М. Лазаревського СОО НСКУ спільно з відділом культури і туризму 

Конотопської міськради проведено круглий стіл «Конотопська битва – шлях 

до самовизначення». 

Червень-липень – у рамках підготовки та відзначення в Сумській 

області 360-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана 

Виговського у Конотопській битві, Управлінням молоді та спорту Сумської 

ОДА спільно з СОО НСКУ проведено Обласний Конкурс соціальної реклами 

«Я пишаюсь, я – УКРАЇНЕЦЬ!». 

24 липня за сприяння Управління молоді та спорту ОДА та Сумської 

обласної наукової бібліотеки голова творчої спілки «СОО НСКУ» 

О.М. Корнієнко прочитав публічну лекцію «Духовні засади козацької 

лицарської культури». 

29 серпня відбулася публічна лекція Голови творчої спілки «СОО 

НСКУ» О.М. Корнієнка на тему: «Правда та міфи про Суми». 

19 вересні на базі Конотопського міського краєзнавчого музею 

ім. О.М. Лазаревського відбулася наукова конференція – «X Ювілейні 

Конотопські читання». Співорганізатор – член СОО НСКУ Ш.М. Акічев, 

учасники – В.І. Цибка, В.О. Оліцький, Д.В. Кудінов. 

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/272477
https://newsvideo.su/video/10576604
https://newsvideo.su/video/10576604
http://history.sumy.ua/news/9037-viiskova-moda-doby-ukrainskoi-revoliutsii-19171921-rokiv.html
http://history.sumy.ua/news/9037-viiskova-moda-doby-ukrainskoi-revoliutsii-19171921-rokiv.html
https://altanka.sumy.ua/events/2052/
https://altanka.sumy.ua/events/2052/
https://sm.suspilne.media/news/23790
https://www.facebook.com/events/конгрес-центр-сумду/публічна-лекція-конотопська-битва-історія-та-сучасніст
http://www.sm.gov.ua/ru/oholoshennya/116-viddil-turyzmu/18997-360-u-richnytsyu-peremohy-ukrayinskoho-viyska-v-konotopskiy-bytvi-vidznachyly-na-sumshchyni.html
http://www.sm.gov.ua/ru/oholoshennya/116-viddil-turyzmu/18997-360-u-richnytsyu-peremohy-ukrayinskoho-viyska-v-konotopskiy-bytvi-vidznachyly-na-sumshchyni.html
http://history.sumy.ua/news/9068-lektsiia-oleha-korniienka.html
http://history.sumy.ua/news/9068-lektsiia-oleha-korniienka.html
http://history.sumy.ua/news/9074-oleh-korniienko-pravda-ta-mify-pro-sumy.html
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3475-sumski-istoriki-prezentuvali-svoji-dosyagnennya-na-kh-konotopskikh-chitannyakh
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3475-sumski-istoriki-prezentuvali-svoji-dosyagnennya-na-kh-konotopskikh-chitannyakh


22 жовтня презентовано книгу члена творчої спілки «СОО НСКУ» 

Ш.М. Акічева «Пам’ятні дати з історії Конотопщини». 

1 листопада відбулася регіональна науково-практична конференція 

«Сумські історико-краєзнавчі студії». 

14 листопада за сприяння Управління молоді та спорту Сумської ОДА 

членом творчої спілки «СОО НСКУ» В.О Артюхом була прочитана публічна 

лекція «Товариство «Просвіта» на Сумщині в добу Української революції 

1917–1921 рр.». 

11–12 грудня пройшов обласний форум національно-патріотичного 

виховання «Пробуди свідомість». У форумі взяли участь члени обласного 

осередку НСКУ О.М. Корнієнко, В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов, В.О. Артюх, 

М.А. Михайліченко, О.В. Вовк, Т.В. Голуб. 

 

 

Друковані видання, що побачили світ протягом року за рішенням, 

участю організації НСКУ 

 

Книги членів СОО НСКУ: 

Акічев Ш.М. Пам'ятні дати з історії Конотопщини. – Харків: 

Мачулін Л.І., 2019. – 312 с. 

Кисельов О. Легенди Сум: книга припущень. – Суми: Вінниченко М.Д., 

2019. – 130 с. 

Кисельов О.І., Корнієнко О.М. Сумщина. Велика спадщина. 

Краєзнавство / за заг. ред. О. Корнієнка, авт.-упоряд.: О. Кисельов, 

О. Корнієнко. – Суми: ПФ «Вид-во «Університетська книга», 2019. – 384 с. 

Видання, редаговане й рецензоване членами СОО НСКУ 

Корнієнком О.М., Дегтярьовим С.І.: 

Підлісний В.І. Штепівка та навколишні хутори і села. Долі людей і 

поселень. – Суми: «Триторія», 2019. – 592 с. 

 

 

Участь членів Спілки в громадських, наукових, експертних, 

видавничих та інших дорадчих радах при державних органах 

 

Члени творчої спілки «Сумська обласна організація НСКУ» 

долучаються до активної участі у наступних дорадчих радах при органах 

державної виконавчої влади. 

1) Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання 

при Сумській обласній державній адміністрації – Корнієнко О.М. (заступник 

голови ради), Вовк О.В. 

2) Експертна робоча група при Координаційній раді з питань 

національно-патріотичного виховання при Сумській обласній державній 

адміністрації: Корнієнко О.М., Артюх В.О, Власенко В.М., Вовк О.В., 

Дегтярьов С.І., Михайліченко М.А. 

3) Координаційна рада з охорони пам’яток історії та культури Сумської 

області (при Сумській ОДА) – Дегтярьов С.І. 

http://www.media.sm.gov.ua/index.php/ru/pidtrimka-mistsevogo-knigovidannya/594-na-sumshchini-vidbulasya-prezentatsiya-knigi-pam-yatni-dati-z-istoriji-konotopshchini
http://history.sumy.ua/news/9107-lektsiia-viacheslava-artiukha.html
http://history.sumy.ua/news/9107-lektsiia-viacheslava-artiukha.html
http://rama.com.ua/forum-natsionalno-patriotichnogo-vihovannya-molodi-proyshov-u-sumah-foto/#ad-image-0
http://rama.com.ua/forum-natsionalno-patriotichnogo-vihovannya-molodi-proyshov-u-sumah-foto/#ad-image-0


4) Експертна рада з питань книговидання Сумської обласної державної 

адміністрації – Дегтярьов С.І. 

5) Комісія з присудження Сумської обласної літературно-краєзнавчо-

мистецької премії (при Сумській ОДА) – Михайліченко М.А. 

6) Координаційна рада з надання допомоги учасникам 

Антитерористичної операції та членам їх сімей у Сумській області (при 

Сумської ОДА) – Корнієнко О.М. 

Члени координаційної ради та експертної робочої групи протягом року 

розробляли методичні рекомендації, надавали краєзнавчі консультації, брали 

участь у практичних краєзнавчих заходах. 

 

 

Міжнародна діяльність 

 

Члени СОО НСКУ активно долучаються до міжнародної наукової 

діяльності. Так, заступник голови творчої спілки С.І. Дегтярьов є головним 

редактором міжнародних журналів «Gardarika», «Refereed Journal: History and 

Archaeology in Countries of Black Sea Basin», «Zhurnal Ministerstva narodnogo 

prosveshcheniya». Професор С.І. Дегтярьов співробітником Міжнародного 

мережевого центру фундаментальних та прикладних досліджень 

(м. Вашингтон, США) та Східноєвропейського історичного товариства. 

 

 

Загальна кількість членів організації на кінець 2019 р., прізвища 

та номери членських квитків нових і вибулих членів організації 

протягом 2019 року 

 

Станом на кінець 2019 р. у творчій спілці «Сумська обласна організація 

Національної спілки краєзнавців України» перебувало 35 членів. 

 

 

 

Голова 

Сумської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України   О.М. Корнієнко 

 

04 лютого 2020 р. 


