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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО V (ПОЗАЧЕРГОВИЙ) З’ЇЗД
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

V (позачерговий) з’їзд Національної спілки 
краєзнавців України відбувся 23 січня 2012 р. 
в ошатній залі Київського міського будинку вчи-
теля. Рішення про скликання з’їзду було прийнято 
на пленумі правління Спілки 9 грудня в приміщен-
ні Гуманітарного корпусу Національного педаго-
гічного університету ім. М. Драгоманова. В його 
роботі взяли участь 58 членів Правління НСКУ, 
члени Ревізійної комісії, гості, представники за-
собів масової інформації, зокрема: академік НАН 
України, директор Інституту історії НАН України 
Валерій Смолій, голова Українського фонду куль-
тури Борис Олійник, народний депутат України 
Станіслав Аржевітін, проректор Національного 
педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова 
Богдан Андрусишин, декан історичного факуль-
тету Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки Анатолій Шваб, директор ту-
ристичної фірми «Супутник» Віктор Зінченко, 
помічник з гуманітарних питань першого заступ-
ника Міністра культури України Віктор Щербина, 
заступник директора Національної історичної бі-
бліотеки України Світлана Смілянець та ін.

У ході роботи пленуму відбулося вручення 
щорічної краєзнавчої премії ім. Дмитра Яворни-
цького. Лауреатом премії 2011 року став дирек-
тор Волинського краєзнавчого музею, заслуже-
ний працівник культури України Анатолій Ми-
хайлович Силюк. Він автор низки наукових 
і науково-популярних публікацій з історії музей-
ної справи та краєзнавства Волині, організатор кра-
єзнавчих і наукових конференцій, упорядник та член 
редколегії наукових збірників. 2011 року Анатолій 
Силюк сприяв проведенню наукової конференції 
до 140-річчя від дня народження Лесі Українки, 
за його безпосередньою участю у формуванні екс-
позицій і фондів відкрито музей-садибу В’ячеслава 
Липинського в Затурцях. Крім того краєзнавці на 
своєму зібранні обговорили плани на майбутнє, 
призначили дату проведення V (позачергового)
з’їзду НСКУ – 23 січня 2012 року, де головним пи-
танням мало стати обрання очільника Спілки.

Протягом грудня 2011 – січня 2012 року, від-
повідно до статутних вимог, обласні організації 

проводили свої позачергові конференції, на яких 
обирали делегатів майбутнього з’їзду. 12 грудня 
конференцію провела Луганська обласна організа-
ція НСКУ, 15 грудня – Дніпропетровська, 21 груд-
ня – Миколаївська, 23 грудня – Одеська, 26 груд-
ня – Херсонська, 27 грудня – Львівська, 29 груд-
ня – Житомирська, 4 січня – Івано-Франківська, 
5 січня – Черкаська, 9 січня – Кримська респу-
бліканська і Севастопольська міська організації, 
12    січня    –    Кіровоградська, Рівненська    і    Чернігівська 
обласні, 14 січня – Донецька і Сумська, 16 січня – 
Запорізька, Харківська і Чернівецька, 17 січ-
ня – Вінницька, Волинська, Полтавська обласні, 
Київські обласна і міська організації, 18 січня – 
Хмельницька, 20 січня – Тернопільська.

На з’їзд прибули 134 із 149 обраних делега-
тів, а також гості: близько 30 представників ор-
ганів державної влади, закладів освіти та куль-
тури, туристичних організацій, музеїв, бібліотек, 
засобів масової інформації. Учасниками V (поза-
чергового) з’їзду Національної спілки краєзнав-
ців України стали три академіки та шість членів-
кореспондентів АН України, 36 докторів наук, 
48 кандидатів наук. Делегатами з’їзду були, зо-
крема, 58 викладачів вищих навчальних закладів 
різного рівня акредитації, дев’ять працівників му-
зейних установ, три працівники архівів України.

До складу Президії з’їзду увійшли відомі науковці 
і громадські діячі: Б.І. Андрусишин, О.М. Завальнюк, 
В.М. Даниленко, Г.О. Клепак, В.П. Коцур, В.В. Кри-
вошея, Р.В. Маньковська, С.І. Попович, О.П. Реєнт, 
В.А. Смолій, Л.П. Тронько, О.А. Удод.

Делегати з’їзду затвердили регламент та від-
криту процедуру голосування. Зі звітною допо-
віддю Правління Національної спілки краєзнав-
ців України виступив виконуючий обов’язки го-
лови Олександр Реєнт. Схвалити виголошений 
звіт закликали делегатів голова правління Івано-
Франківської обласної організації НСКУ М.Ю. Ко-
сило, голова правління Хмельницької обласної 
організації Л.В. Баженов, Черкаської обласної – 
В.М. Мельниченко, Волинської обласної – Г.В. Бон-
даренко, Полтавської обласної – О.О. Нестуля, 
Київської обласної – Г.П. Савченко, Львівської 
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обласної – М.Р. Литвин, член правління НСКУ 
О.А. Удод, директор Фундації Героя України, 
академіка П.Т. Тронька А.Н. Сєриков. У їхніх 
виступах звучали також численні пропозиції 
щодо майбутньої діяльності Спілки. В результа-
ті, делегати ухвалили вважати задовільною роботу 
правління Спілки за період з 28 жовтня 2008 р. до 23 
січня 2012 р., а всі пропозиції, які прозвучали з три-
буни – опрацювати і врахувати в постанові з’їзду.

Далі делегати затвердили виголошений звіт го-
ловою Ревізійної комісії Олегом Бажаном та запро-
поновані зміни до Статуту Спілки. Заступник голо-
ви НСКУ Григорій Клепак запропонував обрати го-
ловою Національної спілки краєзнавців Олександра 
Петровича Реєнта – заступника директора Інституту 
історії України НАН України, члена-кореспондента 
НАН України. Його кандидатуру рекомендува-
ли всі обласні організації НСКУ. Учасники з’їзду 
одноголосно обрали Олександра Реєнта головою 
Національної спілки краєзнавців України.

Понад 20 років головою НСКУ був видатний 
державний і громадський діяч, академік НАН 
України, Герой України Петро Тимофійович Тронь-
ко, який 12 вересня минулого року на 97-му ро-
ці пішов із життя. Учасники з’їзду доручили но-
вообраному голові, апарату і правлінню Спілки 

вести активну роботу з увічнення пам’яті Петра 
Тимофійовича. Краєзнавча громадськість, висо-
ко цінуючи внесок П.Т. Тронька у відродження 
та розвиток краєзнавчого руху України, глибоко 
усвідомлює важливість його великих починань і 
необхідність продовжувати традиції правдивого 
та об’єктивного дослідження історії рідного краю, 
залучення до краєзнавства молодого покоління.

Олександр Реєнт запропонував до обрання 
персональний склад Ревізійної комісії (5 осіб), 
Правління (74 особи) і Президії Правління Спіл-
ки (21 особа з числа членів Правління). Пропо-
зиції голови теж не мали заперечень. Після обран-
ня керівництва делегати затвердили Постанову 
V (позачергового) з’їзду НСКУ та Звернення до 
української громадськості.

У постанові з’їзду зазначено, що головними 
завданнями краєзнавців у найближчі роки стане 
створення Інституту краєзнавства при НСКУ і 
затвердження Державної програми розвитку цієї 
галузі історичної науки до 2025 року. Дослідники 
рідного краю також сподіваються, що державні 
інституції внесуть до “Національного класифі-
катора професій” професію “Краєзнавець”, вста-
новлять День краєзнавця та запровадять звання 
“Заслужений краєзнавець України”.

Євген Букет
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