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ПРОГ РАМА
«С І КО Р СЬК І  ЧИТАННЯ »

V Всеукраїнський історико-культурологічний форум
18 жовтня 2016 р.

УРОЧИСТА ЧАСТИНА
(актова зала університету)

11.00. – 11.15
Вітальне слово до учасників Форуму
Віктор Коцур – ректор університету, 
голова організаційного комітету;

Олександр Реєнт – голова Національної спілки 
краєзнавців України;

Тарас Костін – міський голова м. Переяслава-Хмельницького;
Олексій Лукашевич – генеральний директор НІЕЗ «Переяслав»;

Тарас Нагайко – голова ГКПО «Переяславський Скарб»;
Валентина Сікорська – племінниця М.І. Сікорського.

(актова зала університету)

11.15 – 11.30
Покладання квітів до могили Героя України 

М.І. Сікорського
(Заальтицьке кладовище)

11.15. – 12.00
Вручення Премії імені Героя України Михайла Сікорського

Національної спілки краєзнавців України
(актова зала університету)

12.00 – 13.00
Концертна програма

«ШАНУЙМО ПОДВИГ ВЕЛИЧАВИЙ!»
(актова зала університету)
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13.00 – 14.00

Спільне засідання президії Національної спілки краєзнавців 
України та Переяслав-Хмельницького осередку НСКУ

(конференц-зала В. Сухомлинського)

Організатори:
Національна спілка краєзнавців України,

Соціально-гуманітарний відділ,
Історичний факультет

НАУКОВО-ПРЕЗЕНТАЦІЙНА ЧАСТИНА

10.00 – 12.00 
(20 жовтня)
Круглий стіл

«КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

(Меморіальний музей Г.С. Сковороди, вул. Сковороди, 52)

Тема для обговорення:
«Археологічні комплекси та архітектурні ансамблі 
історичних пам’яток Переяславщини Х–ХХІ ст.»

Регламент:
– Виступи за напрямами роботи – до 15 хвилин;

– Загальна дискусія – 30 хвилин;
– Підсумкове обговорення – 15 хвилин.

Модератори – Олександр Колибенко, Тетяна Радіоненко.

10.00 – 12.00 
(19 жовтня)

Семінар-тренінг
«Формування естетико-психологічних основ сучасної 

особистості на світоглядних засадах Михайла Сікорського»
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(ауд. 315, 3 поверх, 1 корпус)

Куратор: Тетяна Шкурська-Кузьменко

13.00 – 14.30
Презентація

Видавничий проект «Село Андруші на Переяславщині»
(конференц-зала В. Сухомлинського)

10.00 – 15.00
Презентація фондів університетської бібліотеки 

«Краєзнавча палітра»
(читальна зала «Чумацький шлях»)

Куратор: Ольга Шкира

Організатори:
Бібліотека університету,

ГКПО «Переяславський Скарб»

ЕКСКУРСІЙНА ЧАСТИНА

15:30 – 17.00
Екскурсія музеями міста Переяслава-Хмельницького

«Стежками Михайла Сікорського»
(НІЕЗ «Переяслав»)

ВИСТАВКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНА ЧАСТИНА

10.00 – 15.00
Виставки художніх робіт

«МИСТЕЦЬКИЙ ВЕРНІСАЖ»

Виставка художніх робіт
«Маємо славний Переяслав!»
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(1 корпус, 3 поверх, ауд. 316)
Куратор: Роман Мотузок

Виставка художніх робіт
«Мистецькі барви осені»

(1 корпус, 4 поверх, ауд. 432)
Куратор: Оксана Смірнова

Виставка українського декоративного мистецтва
«Спектр українського декоративного мистецтва»

(1 корпус, 3 поверх, ауд. 318)
Куратор: Оксана Смірнова

Виставка художніх графічних робіт
«Історичними стежками переяславського краю»

(2 корпус, 2 поверх, читальна зала «Чумацький шлях»)
Куратор: Заріна Шокірова

Виставка художньо-мистецьких творів
«Книга – душа народної мудрості. Імітація книги»
(2 корпус, 2 поверх, читальна зала «Чумацький шлях»)

Куратор: Олена Шпитальова

Виставка творів декоративно-прикладного мистецтва
«Витинанка»

(2 корпус, 2 поверх, читальна зала «Чумацький шлях»)
Куратор: Ольга Стрілець

Декоративні композиції з природних матеріалів
«Осіння рапсодія»

(2 корпус, 2 поверх, читальна зала «Чумацький шлях»)
Куратор: Тетяна Носаченко

Виставка робіт пленеру 
пам’яті Героя України Михайла Сікорського

(конференц-зала В. Сухомлинського)
Куратор: Роман Мотузок
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Презентація художніх робіт у техніці псевдовітражу 

«Свята Переяславська земля»
«Вознесенський монастир поринає…»

«Велич Успенського собору»
(перехід між 1-м та 2-м корпусами)

Автор: Оксана Смірнова

10.00 – 11.00
Мистецька майстерня

«ДАРУЄМО ДОБРО І НАДІЮ»
(майстер-класи з декоративного 
та образотворчого мистецтв)

«Етнічні листівки»
(ауд. 325, 3 поверх, 1 корпус)
Майстриня: Ольга Стрілець

«Інтеграція традиційних та сучасних аксесуарів 
українського одягу»

(ауд. 318, 3 поверх, 1 корпус)
Майстриня: Оксана Смірнова

«Мистецтво «Скраббукінгу»»
(ауд. 318, 3 поверх, 1 корпус)

Майстриня: Олена Шпитальова

Організатори:
Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

9.00 – 10.00
Реєстрація учасників

(2 корпус університету, 2 поверх)
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Кава-брейк:
9.00 – 10.00

(їдальня університету)

12.50 – 13.00
(їдальня університету)

15.00 – 15.30
Прес-конференція 

(конференц-зал імені В.О. Сухомлинського)

15.30 
Закриття роботи форуму

17.00
Від’їзд учасників

ЗАСНОВНИКИ ФОРУМУ:

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»

Громадська культурно-просвітницька організація 
«Переяславський Скарб»

СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Національна спілка краєзнавців України
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

ПАРТНЕРИ:

Організації:
Мала академія наук України

Громадська рада при Міністерстві культури України 
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ГО «Старий Дніпро»

НГО «Спілка художників Переяславщини»

Інформаційні партнери:
Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива» 

Державна телерадіокомпанія «Культура» 
ТРК «Альта» 

Громадсько-політична газета «Вісник Переяславщини»

Видавничий партнер: 
«Калина-Принт»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса форуму:

08401, Україна, Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. В. Сухомлинського 30

Телефони:
+38 (096) 126-88-89 – Тарас Нагайко (заступник голови 

організаційного комітету  V Всеукраїнського 
історико-культурологічного форуму 

«Сікорські читання»);
+38 (04567) 5-63-94 – приймальна ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди»

Електронна пошта:
pereyaslav_skarb@ukr.net
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V «СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ» У ПЕРЕЯСЛАВІ1

18 жовтня у Переяславі-Хмельницькому відбувся 
V Всеукраїнський історико-культурологічний форум 
«Сікорські читання». Цей традиційний захід, присвячений 
пам’яті визначного музейного діяча Михайла Сікорського, було 
організовано у тісній співпраці колективів ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 
Національної спілки краєзнавців України, Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та 
ГО «Переяславський Скарб». 

Упродовж 1960-х років зусиллями цього подвижника 
культурної галузі на переяславський землі було створено 
десятки музеїв, організовано безліч експедицій та зібрано сотні 
тисяч експонатів. Ці музейні скарби сьогодні є неоціненним 
надбанням вітчизняної та світової культури – духовним та 
культурним скарбом української нації.

Вже традиційно на Переяславщині зібралися фахівці 
історики, краєзнавці, музеологи, мистецтвознавці, аби у 
середині жовтня вшанувати славну постать музейного 
«патріарха». У 93-ю річницю з дня його народження на полях 
форуму відбулося одразу кілька важливих культурних подій. 
Зокрема, вже вчетверте, головою НСКУ Олександром Реєнтом 
було вручено премію імені Героя України М.І. Сікорського. 
Її цьогорічними лауреатами стали: доктор історичних наук, 
професор, декан факультету політології та права Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Богдан 
Андрусишин, доктор сільськогосподарських наук, професор, 
директор Національної наукової сільськогосподарської 
бібліотеки НААН Віктор Вергунов (обидва – Київ), почесний 
краєзнавець України, директор Музею «Освіта Прикарпаття» 
при Прикарпатському національному університеті 
ім. В. Стефаника Андріян-Юрій Угорчак (Івано-Франківськ), 
директор Маневицького краєзнавчого музею Петро Хомич, 
1 Помер М.І. Сікорський на 88 році життя 27 вересня 2011 року під час 
великого християнського свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього 
(Здвиження, Здвиг). 
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директор Рокинівського музею історії сільського господарства 
Олександр Середюк (обидва – Волинь), Заслужений працівник 
культури України історик-етнограф, дослідниця народної 
культури України, спеціаліст у галузі етнології та музеєзнавства 
Лариса Годліна (Переяслав-Хмельницький).

Урочисту частину Форуму відкрили ректор університету 
дійсний член НАПН України Віктор Коцур та голова 
НСКУ член-кореспондент НАН України Олександр Реєнт. 
З привітальним словом до учасників заходу звернулися 
відомий громадський та політичний діяч Микола Томенко, 
генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» Олексій Лукашевич, 
заступник міського голови м. Переяслава-Хмельницького 
Валентина Губенко та голова ГО «Переяславський скарб» Тарас 
Нагайко. Виступаючі наголосили на вагомому значенні постаті 
М.І. Сікорського та його спадку, проблемах та перспективах 
музейної галузі та культури в цілому.

До участі в роботі форуму долучилися делегації 
різних установ та організацій культурної галузі. Зокрема 
його відвідали учасники Малої академії наук України, члени 
Громадської ради при Міністерстві культури України, діячі 
культури, працівники вітчизняних музеїв, освітяни, журналісти, 
студентство, представники громадських організацій та творча 
молодь.

По завершенню урочистої частини відбулася презентація 
краєзнавчого видання «Село Андруші на Переяславщині». 
В його основу покладено робочі нотатки письменника, 
етнографа та краєзнавця Дмитра Косарика, що проживав у 
цьому населеному пункті у 50-х рр. ХХ ст., до затоплення 
водами Канівського водосховища. Книга побачила світ за 
ініціативи ГО «Старий Дніпро».

Її підготовлено на базі ІМФ ім. М.Т. Рильського – 
відповідальний редактор Валентина Борисенко. У якості 
видавця до проекту долучився письменник Володимир 
Шовкошитний.

На час роботи Форуму художниками та майстрами 
народного мистецтва були організовані й відкриті для 
огляду численні виставки та майстер-класи під загальною 
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назвою «Мистецький вернісаж», на яких було представлено 
художні роботи викладачів та студентів університету, техніки 
декоративно-ужиткового мистецтва тощо. Зазначені заходи для 
учасників зібрання презентували майстри: Роман Мотузок, 
Тетяна Носаченко, Оксана Смірнова, Ольга Стрілець, Заріна 
Шокірова та Олена Шпитальова. Свої краєзнавчі фонди 
презентувала бібліотека університету, зокрема активну та 
діяльну участь у презентаційно-виставковій частині узяла її 
директор Ольга Шкира.

Як завжди традиція пошанування постаті Героя України 
М.І. Сікорського започаткована у Переяславі-Хмельницькому 
носила не лише урочистий, а й академічний характер. 
20 жовтня у межах програми заходів V Всеукраїнського 
історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» у 
Меморіальному музеї Г.С. Сковороди відбувся круглий стіл 
«Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, 
постаті». Цей захід став традиційним щорічним зібранням 
фахівців-краєзнавців задля популяризації та збереження 
об’єктів культурної спадщини. Для фахового обговорення 
організаторами було запропоновано тему: «Археологічні 
комплекси та архітектурні ансамблі історичних пам’яток 
Переяславщини Х–ХХІ ст.». Враховуючи важливе значення 
збереження та популяризації історико-культурних об’єктів 
краю та проблемний стан значної кількості пам’яток археології 
та архітектури у Переяслав-Хмельницькому районі, учасники 
круглого столу ухвалили відповідну резолюцію, де зафіксували 
свої подальші наміри щодо здійснення краєзнавчих та 
пам’яткоохоронних ініціатив.

Оргкомітет цьогорічного форуму виносить подяку 
за сприяння в організації його роботи усім, хто посильно 
долучився до пошанування пам’яті творця переяславських 
музеїв М.І. Сікорського: народному депутату Сергію Міщенку, 
краєзнавцю Михайлу Гичу, постійним інформаційним 
партнерам заходу: ВБФ «Журналістська ініціатива», газеті 
«Вісник Переяславщини», ТРК «Альта» та редакції наукового 
часопису «Краєзнавство».

Тарас Нагайко
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СТЕНОГРАМА

урочистого відкриття
V Всеукраїнського історико-культурологічного форуму

«Сікорські читання» та вручення
Премії імені Героя України Михайла Сікорського

Національної спілки краєзнавців України

Молоткін Олександр Юрійович. Доброго дня! Доброго 
дня! Вельмишановне товариство, пані та панове! Щиро 
вітаємо наших шановних, поважних гостей в Переяслав-
Хмельницькому державному педагогічному університеті імені 
Григорія Сковороди, який сьогодні вп’яте має честь приймати 
високоповажне товариство науковців на V Всеукраїнському 
історико-культурологічному форумі «Сікорські читання»! З чим 
я вас і вітаю! Щира подяка вам всім за те, що ви сьогодні 
знову вшанували нас своєю присутністю!

Ім’я нашого великого земляка Михайла Івановича 
Сікорського, який народився напередодні великого свята 
Покрови2 і відійшов у кращий світ на свято Воздвиження3, 
воздвигнувши тут, на землі, храм, храм науки, свій храм – 
музей, залишив нам матеріальну і духовну спадщину. Ім’я цього 
великого українця продовжує через роки збирати нас разом, 
збирати для того, щоб ще раз і ще раз оцінити цю величезну 
постать української культури. Для того, щоб вручити премії 
кращим краєзнавцям. Людям, які віддають час, віддають сили 
і енергію для збереження і примноження історії рідного краю. 
Ця велика фігура і через роки об’єднує кращих людей, кращих 
українців, справжніх патріотів рідної землі. І як завжди, на 
початку нашого культурологічного форуму ми покладаємо 
квіти до пам’ятника Михайла Івановича Сікорського. Прошу! 

[Залою проносять квіти для Героя України 
М.І. Сікорського – Ред.].
2 Згідно з паспортом Михайло Іванович Сікорський народився 7 листопада 
1923 року. Однак, насправді він народився 13 жовтня 1923 року напередодні 
християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня).
3 Помер М.І. Сікорський на 88 році життя 27 вересня 2011 року під час 
великого християнського свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього 
(Здвиження, Здвиг).
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Молоткін Олександр Юрійович. Дякую! Цей тиждень 

у Переяславі завжди проходить під знаком Михайла Івановича. 
Ми знову і знову згадуємо його світлу постать. Тому що над 
такими людьми, як Великий Сікорський, час не владний! Вони 
зуміли зробити все для того, щоб залишитися поза часом. 
Щоб залишити свій слід в історії, а найголовніше  в душах 
і серцях людей, які продовжують його справу, які надихаються 
його постаттю. І ця постать надихає нас усіх на звершення і 
здобутки заради України. Заради рідної землі, заради чого жив 
Михайло Іванович Сікорський, якого називали патріархом, 
академіком, але найголовніше його звання  це була людина-
музей! Він сам так говорив про себе і з роками нічого не 
змінилося. Це також славна і добра традиція нашого історико-
культурологічного форуму, коли кожного разу на початку 
нашої роботи Михайло Іванович крізь роки, із вічності, немов 
би благословляє нас! На щастя, залишаються фотографії, 
залишаються кадри. І сьогодні ми звичайно цю традицію 
порушувати не будемо. Знову Михайло Іванович подивиться на 
нас, надихне і благословить. Прошу! 

[Фотослайди з життя та діяльності М.І. Сікорського 
під музичний супровід пісні «Чарівна скрипка» («Сіла птаха»); 
слова: Юрій Рибчинський; музика: Ігор Поклад – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Ось таким він був і 
назавжди залишиться в наших серцях! Після благословення 
Михайла Івановича Сікорського, вельмишановне товариство, 
я маю честь оголосити, що V Всеукраїнський історико-
культурологічний форум оголошується відкритим! 

Дорогі друзі! Як завжди… І це приємно, і це традиція, 
і дуже добре, що вона не порушується, і з року в рік до 
Переяслава збираються шановні і поважні гості: провідні 
науковці, історики, культурологи, етнографи – для того, щоб 
знову і знову поринути в світ історії, обговорити проблеми 
і намітити шляхи до їх вирішення. І тому дозвольте мені 
з великим задоволенням представити сьогоднішніх гостей 
нашого форуму. Вітаємо:

Реєнта Олександра Петровича  доктора історичних 
наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, голову 
Національної спілки краєзнавців України;
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Руслану Вікторівну Маньковську  кандидата 

історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту 
історії України НАН України, заступника голови Національної 
спілки краєзнавців України;

Богдан Іванович Андрусишин  доктор історичних наук, 
професор, декан факультету політології та права Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Дмитрук Володимир Іванович  кандидат історичних 
наук, старший науковий співробітник Інституту історії України 
НАН України, відповідальний секретар Національної спілки 
краєзнавців України;

Милько Володимир Іванович  кандидат історичних 
наук, науковий співробітник та голова Ради молодих вчених 
Інституту історії України НАН України;

Сьогодні разом з нами в цьому залі Лауреати Премії 
Героя України Михайла Івановича Сікорського Національної 
спілки краєзнавців України попередніх років. Вони також 
сьогодні до нас прибули. І серед них я радий вітати:

Томенка Миколу Володимировича  доктора політичних 
наук, громадського та політичного діяча, автора наукових та 
культурних проектів. Дуже приємно, що він із року в рік разом 
з нами.

Валентину Іванівну Сікорську – племінницю Михайла 
Івановича. 

Бориса Михайловича Войцехівського – радника-
організатора Комітету з Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, члена Національної спілки журналістів 
України, відомого громадського діяча.

Миколу Гавриловича Махінчука – заслуженого 
журналіста України, члена Національної спілки письменників 
України, прижиттєвого біографа Михайла Івановича 
Сікорського.

Олександра Володимировича Колибенка – кандидата 
історичних наук, професора, заслуженого працівника освіти 
України. 

Михайла Миколайовича Гича – заслуженого юриста 
України, автора видавничих проектів, краєзнавця, мецената.



18
Гості і постійні співорганізатори нашого форуму. Без них 

сьогоднішнє і попередніх років зібрання просто неможливе. 
І тому ми їх радо вітаємо, сподіваюся, такими ж щирими 
оплесками:

Лукашевич Олексій Михайлович – генеральний 
директор Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав».

Мех Людмила Григорівна  Заслужений журналіст 
України, президент ВБФ «Журналістська ініціатива».

Шевченко Сергій Володимирович  Заслужений 
журналіст України, член правління Київської організації 
Національної спілки журналістів України.

А також ми раді вітати громадських активістів 
нашого міста, які із року в рік також вшановують нас своєю 
присутністю. Це:

Сокур Григорій Романович – Переяслав-Хмельницький 
міського голову (1998–2006), Заслуженого юриста України, 
Почесного громадянина міста Переяслава-Хмельницького. 
Давайте ми його привітаємо!

Якименко Іван Петрович – Переяслав-Хмельницький 
міського голову (2006–2010), Почесний громадянин міста 
Переяслава-Хмельницького.

Гехтман Ціля Меєрівна – голова Переяслав-
Хмельницького міського товариства єврейської культури, 
Почесний громадянин міста Переяслава-Хмельницького.

Олег Родіонович Коломієць  член Національної спілки 
письменників України, Почесний громадянин міста Переяслава-
Хмельницького.

Куций Степан Юхимович  Заслужений художник 
України, Почесний громадянин міста Переяслава-
Хмельницького.

Ще раз прошу вас вшанувати оплесками наших гостей! 
Тому що всі вони зайняті люди громадською, науковою 
діяльністю, але, я не втомлююсь повторювати, що із року 
в рік вони приїжджають до Переяслава, вшановують 
нас своєю присутністю, роблячи цей форум справжньою 
історично-культурологічною подією всієї наукової України. 
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Вельмишановне товариство! До Гостей та учасників форуму 
звертається Коцур Віктор Петрович  академік НАПН України, 
доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник 
освіти України, ректор нашого університету. 

Коцур Віктор Петрович. Шановні друзі, шановні колеги! 
Сердечно вітаємо вас в нашому університеті і зичимо форуму 
плідної роботи, вагомих творчих та наукових результатів! 
Вшановуючи сьогодні Михайла Івановича Сікорського, ми 
розуміємо, що Сікорський є насамперед постаттю, особистістю, 
через яку відбувається зустріч минулого, сучасного і 
майбутнього. Багато ідей, які пропагував в свій час Сікорський, 
втілилися в життя в його музейних проектах. Водночас, 
величезна кількість, багато-багато цих ідей потребують сьогодні 
подальшого втілення. І тут зібралися небайдужі люди, які в 
книгах, творчих роботах, в проектах XXI століття намагаються 
втілити оці задуми, ідеї Михайла Івановича. Університет має 
приємну місію щороку проводити заходи і насамперед ми 
прагнемо, щоб «Сікорські читання» не залишалися лише 
місцем наукового обговорення тих чи інших проблем музейної 
справи, історії, краєзнавства, але й були насамперед форумом 
спілкування творчих людей, в результаті якого народжуються 
нові ідеї, народжуються гарні задуми, які втілюватимуться 
молодим поколінням. Сікорський, насамперед, постать, яка є 
прикладом для молоді, прикладом дружби, відданості справі, 
людиною, яка проводить чітку грань між інтелектуальною 
історією, професійною історією і повсякденням. Сьогодні 
події, які заплановані в рамках «Сікорських читань», якраз і 
відображують оцю багатогранність, багатовимірність Михайла 
Івановича Сікорського. З одного боку, ми вшановуємо 
сьогодні тих людей, які вагомий внесок зробили у розвиток 
краєзнавства, з іншого боку – пропонуються читання для того, 
щоб визначити низку проблем, над якими слід далі працювати. 
І водночас комунікації людські, комунікації між вченими, між 
людьми, творчими особистостями на предмет подальшого 
розвитку музейної справи, обговорення якихось актуальних 
проблем сьогодення в галузі музеєзнавства, краєзнавства, в 
цілому історії України. Я радий, що сьогодні багато людей 
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відгукнулися на цей захід. З року в рік розширюється коло 
тих людей, які хочуть вивчати Сікорського, тих людей, які 
хочуть наслідувати і примножити його творчість музейну. 
Все більше розширяється коло людей, які бажають власним 
прикладом пропагувати і патріотизм, і любов до рідного краю, 
як це свого часу робив Михайло Іванович Сікорський. Дякую 
всім за участь і відкриваємо наш п’ятий форум, історико-
культурологічний форум «Сікорські читання»! Дякую!

Молоткін Олександр Юрійович. Віктор Петрович 
Коцур! Голова організаційного комітету Всеукраїнського 
історико-культурологічного форуму «Сікорські читання», 
співзасновник цієї приємної події!

Вітаємо на сцені Олександра Петровича Реєнта  
доктора історичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки 
України, голову Національної спілки краєзнавців України, 
співорганізатора Всеукраїнського історико-культурологічного 
форуму.

Реєнт Олександр Петрович. Шановні друзі! Дорогий 
Віктор Петрович! Дорога Валентина Іванівна! Члени Малої 
Академії Наук, аспіранти, студенти, викладачі! Ми в черговий 
раз побували на «Сікорських читаннях» і відчуваємо безцінний 
скарб університетський. Цей скарб представлений, насамперед, 
тими викладачами, які нам зустрілися, коли ми пройшли по 
третьому, четвертому поверху, а їхні обличчя світяться всі. 
Ми побачили, що вони дають дітям. Чому така величезна 
делегація постійно приїжджає до Віктора Петровича? Не 
лише тому, що він дуже щира людина, серйозний викладач 
і краєзнавець, а через те, що є в кого повчитися. Ви знаєте, 
в мене не виходить з голови думка, яка прозвучала від 
завідуючої бібліотеки, вона дуже красиво розповідала: 
«… умовний простір особистості…». Увесь час мені здається, 
в яку б кімнату не зайшли, що ми знаходимося у цьому 
просторі і відчуваємо силу його, натхнення і розуміємо, що 
ці люди творять добро. Михайло Іванович Сікорський. П’ятий 
форум проводимо ми сьогодні, завдяки підтримці викладачів, 
завдяки ініціативі і Національної Спілки, і Віктора Петровича, 
як ректора університету. І з кожним роком ми бачимо те, 



21
що пам’ять про Михайла Івановича живе. Вона живе у нас. 
Вона живе у тих виданнях, які тут видають. Вона живе в 
тих шматочках… Де не пройдемо по університету, у кожному 
куточку видно глибоку любов, глибоку повагу до цієї людини. 
Є в кого вчитися, є з кого брати приклад. Це дуже добре. 
Молоді люди, які також сьогодні приїхали з Білої Церкви. Їх 
тут багато сидить в залі. Вони, напевне, також пройшли по 
цих коридорах, де фактично показано студентські, аспірантські 
і магістерські роботи. І побачили, як це добре відчувати, що 
ми живемо в Україні. Відчувати себе частинкою України. 
І будуть, я впевнений в цьому, що вони обов’язково будуть 
примножувати її багатство. Вітаю всіх учасників! Ще раз хочу 
побажати всього найкращого! Ну, і натхнення! На наступний 
рік ми обов’язково, якщо будемо живі і здорові, приїдемо. Тому 
що 95-річчя Михайла Івановича. Обов’язково підтримаємо 
видання книжки. Потрібно було б створити оргкомітет про 
його видання саме на базі Переяславського університету і 
Національної спілки краєзнавців України. А тим більше, що 
тут ще є цілий ряд нагод, які треба було б також підтримати: 
1100-десятиліття Переяслава, 85 років Київської області4. 
Багато дуже в нас знамен і на наступний рік. Дякую за увагу!

Молоткін Олександр Юрійович. І ми дякуємо 
співорганізатору історико-культурологічного форуму 
Олександру Петровичу Реєнту  доктору історичних наук, 
Заслуженому діячу науки і техніки України! Вітаємо на 
цій сцені постійного гостя та учасника наших форумів 
Миколу Володимировича Томенка  доктора політичних 
наук, громадського та політичного діяча, автора наукових та 
культурних проектів, лауреата премії імені Героя України 
Михайла Івановича Сікорського.

Томенко Микола Володимирович. Шановні друзі! 
Я радий знову тут бути, оскільки для мене це таке, своєрідне 
сакральне місто. Оскільки зрозуміло, що людину, яку ми 
пошановуємо, Михайла Івановича Сікорського, це людина, яка 
заклала сучасне краєзнавство, сучасне думання і бачення того, 
що Україна повинна бути українською, повинна бути країною, 
4 Київська область утворена 27 лютого 1932 року.
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де шанують історію, культуру і традиції. І нам багато робити, 
щоб ті ідеї, які закладав Михайло Іванович були реалізовані. 
Я один штрих скажу про значимість нашої роботи і про те, що 
ми ще не достатньо працюємо. В нас був такий спеціальний 
тиждень, який мене дуже вразив. До цього тижня я особисто 
дуже сильно готувався. Цей тиждень, коли було 150 років 
нашому батькові української історіографії, української історії 
Михайлу Сергійовичу Грушевському5. На наступний день було 
175 років одному із засновників української політологічної 
школи Михайлу Петровичу Драгоманову6. І так сталося, 
5 Грушевський М.С. народився 17 (29) вересня 1866 року. Згідно з Указом 
Президента України № 63/2015 від 9 лютого 2015 року «Про відзначення 
150-річчя від дня народження Михайла Грушевського» було передбачено 
проведення у вересні 2016 року Днів Михайла Грушевського в Україні. У їх 
межах відбулася низка заходів: 23 вересня 2016 року на базі Шевченківського 
національного заповідника у Каневі відбулась Всеукраїнська наукова 
конференція «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до 
незалежної України»; 22–23 вересня у Холмі (Польща) відбулась наукова 
конференція «Михайло Грушевський та його Мала Батьківщина – Холмщина 
у ХІХ–ХХ століттях»; 28 вересня у Музеї Української революції 1917–1921 років 
відбулося урочисте відкриття робочого місця голови Центральної Ради 
М. Грушевського, зібрані автентичні меблі, речі, документи, книги, автографи 
в будинку Центральної Ради в к. 203; на базі Національної бібліотеки України 
імені В.І. Вернадського було відкрито «е-Архів Михайла Грушевського»; 
канал UA:Перший та Український інститут національної пам’яті створили 
серію відеороликів, присвячених видатному історику; покладання квітів до 
пам’ятника Михайлу Грушевському у Києві, Львові, Луцьку та інших містах, а 
також багато інших заходів культурного, наукового та мистецького значення. 
Водночас, як зауважив доповідач, вище керівництво держави у недостатній 
мірі відгукнулося на знаменну подію. Зокрема, не відбулося, навіть, урочистого 
засідання Верховної Ради України з даної нагоди, хоча воно планувалося згідно 
з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 586-р від 4 червня 2015 року.

Детальніше див: Микола Томенко: Влада без національної гідності – 
держава без майбутнього [Електронний ресурс] // Рідна Херсонщина. – 2016. – 
4 жовтня. – Режим доступу: http://ks.ridna.ua/2016/10/04/mykola-tomenko-
vlada-bez-natsionalnoji-hidnosti-derzhava-bez-majbutnoho/ та інші видання.
6 Драгоманов М.П. народився 6 (18) вересня 1841 року. Згідно з Постановою 
Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році» 
(Відомості Верховної Ради, 2016, № 8, ст. 83) на державному рівні 18 вересня 
2016 року мало відзначатися 175 років з дня народження Михайла Драгоманова 
(1841–1895), вченого, історика, літературознавця, фольклориста, публіциста, 
громадського діяча. Однак, про відзначення названої події не було прийнято 



23
що в ці дні були і інші трагічні події, інших наших братніх 
народів7. За тиждень, коли ми пошановували трагедію інших 
братніх народів, ніхто з керівників держави не спромігся 
квіти покласти до пам’ятника голови української держави 
Михайла Грушевського в день його 150-річчя. На телебаченні 
жодного заходу не було, щоб згадали, що цей чоловік в 
основу історії, яку ми сьогодні викладаємо, він цю концепцію 
нам запропонував. Тобто мусимо шанувати інших народів. 
Як казав наш класик: «Не можна шанувати інших народів, 
якщо ти не любиш свою країну»8. Я думаю, що нам так 
само треба було б докласти зусиль, щоб державні і політичні 
діячі розуміли, що вони ходять по українській землі. І на 
цій українській землі, якщо вони не матимуть підтримки та 
поваги до історії та культури – і вони приречені, і вона 
приречена на занепад. Тому я думаю, що і ті круглі столи, 
які сьогодні передбачаються, мусили би бути зорієнтовані на 
те, що науковий український потенціал (історики, краєзнавці) 
повинен бути більш задіяним і в прийнятті рішень в країні, 
і в тому, щоб українським ідеологічним змістом наповнити 
українську державу. Бо як біда, то всі кажуть: «От руський 

необхідних державних актів (Указу Президента, Постанови Кабінету Міністрів 
України тощо), а тому вшанування пам’яті Михайла Драгоманова обмежилося 
незначним колом заходів: написанням статей у газетах, журналах та збірниках, 
радіовиступами тощо. 
7 Мається на увазі відзначення 29 вересня 2016 року 75-ї річниці трагедії 
Бабиного Яру. Згідно з довідкою Українського інституту національної пам’яті 
відомо, що під час німецької окупації Києва у 1941–1943 роках Бабин Яр 
став місцем масових розстрілів нацистами євреїв та ромів, радянських 
військовополонених, в’язнів Сирецького концтабору, а також радянських 
підпільників, членів Організації українських націоналістів, душевнохворих, 
заручників, «саботажників», порушників комендантської години та інших. 
Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, там було розстріляно майже 
34 тисячі євреїв. Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із 
ним Сирецькому концтаборі проводилися аж до звільнення Києва від окупації. 
У 1941–1943 роках тут розстріляно 621 члена ОУН, серед них відому поетесу 
Олену Телігу. Усього протягом двох років у Бабиному Яру було розстріляно від 
100 до 150 тисяч осіб, дві третини з яких склали євреї.
8 Ймовірно перефразовані слова Володимира Сосюри із віршу «Любіть 
Україну»: «Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну!..»
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мір перемагає». А тепер ледь-ледь американський мір 
перемагає. А треба, щоб український світ перемагав. Тому я 
думаю, плануючи наші заходи на наступний рік, нам треба 
подумати як активніше, на випередження наші цінності, речі 
просувати. Я Віктору Петровичу, зараз в деталі не вдаюся, 
привіз одну ідею. Вона пов’язана з тим, як нам об’єднати 
три містечка, пов’язані з майбутньою нашою підготовкою вже 
до 300-річчя з дня народження Григорія Савича Сковороди9. 
Я маю на увазі Чорнухи10 – місце народження. Я маю на увазі 
Сковородинівку11 Харківської області, куди він пішою ходою 
9 «Григорій Сковорода − 300» (2002–2022 рр.) – мегапроект, який включає в 
себе тисячі проектів різних за типом, за масштабом та за фазами їх виконання 
щодо розвитку України (запровадження новітніх технологій, виробництво 
екологічно чистої продукції, розвиток зеленого туризму в місцях, пов’язаних з 
Г.С. Сковородою та іншими видатними українцями, дослідження філософської 
спадщини мислителя в контексті проблем ХХІ століття тощо). Основна 
мета – поєднання філософсько-моральних ідей Сковороди з економічними, 
духовними, культурними, екологічними запитами сьогоднішнього дня. 
Його завершення приурочене до 300-річчя від дня народження філософа. 
Керівник проекту − Гришин Іван Якович. 2009 р. було створено Громадський 
організаційний комітет для розгортання й виконання великого проекту під 
керівництвом Олійника Б.І. (Див.: Андрієвський Л. Духозорець вічності / Леонід 
Андрієвський // Переяславські Сковородинівські студії. – 2013. – Вип. 2. – С. 11–
20; Войцехівськи Б. Нам треба мудрості Сковороди / Борис Войцехівський // 
Урядовий кур’єр. – 2012. – 7 грудня).

У 1972 р. за рішенням секретаріату ЮНЕСКО Міжнародної Ради миру і 
безпеки ООН 250-річчя від дня народження Г.С. Сковороди відзначалося в 
134 країнах світу. Зокрема, в Україні було відкрито три меморіальні музеї у 
с. Чорнухи, с. Сковородинівці, м. Переяслав-Хмельницькому.
10 Чорнухи – селище міського типу на березі річки Многи, центр Чорнухинського 
району Полтавської області. У ньому 22 листопада (3 грудня) 1722 року у сім’ї 
селянина козака народився український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, 
педагог Григорій Савич Сковорода. 1972 року до 250-річчя з дня народження 
українського мислителя тут було створено історико-краєзнавчий музей, 
присвячений його життю та діяльності. До його складу ввійшли меморіальна 
садиба Г. Сковороди та його пам’ятник, створений скульптором М. Коганом.
11 Сковородинівка – село на березі безіменної річечки, Золочівського району 
Харківської області. У 1790 та 1794 роках тут гостював у свого товариша Андрія 
Івановича Ковалівського Григорій Сковорода. У цьому селі відомий філософ 
помер 29 жовтня (9 листопада) 1794 року. Його могила збереглася донині. 
У 1972 році на його території було відкрито літературно-меморіальний музей 
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повернувся, бо хотів там завершить своє життя. І, звичайно, 
Переяслав12. Як нам продумати, щоб кожен українець знав, що 
філософія, так би мовити, філософія серця13, світоглядні речі… 
Як я завжди кажу, Василь Симоненко колись цю метафору 
використав: «Дід наш – Сковорода, а Шевченко – батько!»14. 
Як діда нашого, мудрого чоловіка Сковороду зробити… 
Щоб всі українці знали, що його філософська доктрина 
дуже для нас важлива. І подумаємо над цим проектом. Бо я 
з керівниками в Сковородинівці і у Чорнухах говорив. Якби 
науково-методичну основу університет дав і ми належним 
чином продумали таку п’ятирічну підготовку до цього великого 
ювілею. І зазвичай я так само свої проекти веду. Ми сьогодні 
із моїми друзями – із Олександром Колибенком, із Олексієм 
Лукашевичем – вже попрацювали. Уже зустрілися з учителями 
історії з гімназії. Я передав для вчителів правознавства, історії 
своє нове видання. І в університет для бібліотеки подарую. 
Я зробив популярну версію історії української конституції. 

Г.С. Сковороди. З 2008 року – Національний літературно-меморіальний 
комплекс Г.С. Сковороди.
12 Переяслав-Хмельницький – місто на берегах річок Дніпра (Канівське 
водосховище), Трубіж, Альта та Карань, центр Переяслав-Хмельницького району 
Київської області. У 1750–1751 рр. у Переяславському колегіумі читав лекції з 
поетики відомий філософ Григорій Сковорода. Тут він написав значну частину 
своїх творів (зокрема, «Сад Божественних пісень»).

У 1972 році у приміщенні Переяславського колегіуму (пам’ятка архітектури 
середини ХVIII ст.) було створено Меморіальний музей Г.С. Сковороди.
13 «Філософія серця» – філософське поняття, яке вперше започаткував Дмитро 
Іванович Чижевський (український учений-енциклопедист, літературознавець) 
при аналізі праць Григорія Сковороди, Миколи Гоголя, Пантелеймона Куліша, 
Памфіла Юркевича. Під ним розуміється, зокрема, символіко-антропоцентрична 
система, яка пов’язана із внутрішньою людиною серця. (Див.: Валявко І. 
Чижевський – фундатор поняття «філософія серця» // Слово і Час. – 1998. – 
№ 8. – С. 83–89).
14 Перефразований вислів із слів вірша Василя Симоненка «Стільки в тебе 
очей…»: «Щось у мене було і від діда Тараса, і від прадіда – Сковороди». (Див.: 
«Матері»; «Земле рідна! Мозок мій світліє…»; «Люди-прекрасні. Земля – мов 
казка…»; «Не вір мені»; «Я тобі галантно не вклонюся…»; «Розвели нас дороги 
похмурі…»; «Стільки в тебе очей…»: [поезії] / Василь Симоненко // Кримська 
світлиця. – 2007. – 7 вересня. – С. 10).
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Називається: «Україна. Історія української конституції»15. 
Міністерство освіти рекомендує як навчальний посібник для 
старшокласників, де наша історія конституційного права 
українського від найдавніших часів до сьогоднішнього дня 
мною представлена. І я завершую зараз ще один етап нашого 
проекту, де Переяслав був уже прославлений в циклі наших 
фільмів – «Сім історичних чудес»16. Зараз ми робимо проект 
такий не менш цікавий, який називається «Сім чудес України: 
історичні міста і містечка»17. Ми невеличкі історичні міста 
наші беремо. До речі, Біла Церква активно голосує. Скоріше 
за все, що 9 листопада, відкрию вам велику таємницю, вона 
буде серед переможців нашого п’ятого етапу, від Київщини, 
«Історичні міста і містечка». Зараз кожне місто себе презентує. 
Після того, як ми визначимо переможців, ми знову зробимо 
про них фільми. Знову їх пропагуємо для того, щоб дати 
можливість уже не обласним центрам чи таким потужнім 
центрам освітнім як Переяслав, а меншим містечкам так само 
заявити про себе в туристичному, історичному сенсі. Тому 
ще раз закликаю всіх істориків, краєзнавців, молодих вчених 
активно долучатися до роботи. До речі, недавно слухали ми 
питання щодо декомунізації. Я завжди критикую владу і не 
15 Томенко М.В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / Микола Томенко. – 
Київ : Генеза, 2015. – 144 с.
16 Національний історико-культурний заповідник «Переяслав» брав участь 
у 2007 році у І етапі Всеукраїнської акції «7 чудес України» – «7 історико-
архітектурних чудес України». Відбору до семи чудес України він не пройшов, але 
у 2015 році Фондом Миколи Томенка «Рідна країна» було випущено DVD-диск 
«7 історичних чудес України», до якого увійшли 10 фільмів про стародавні міста 
України. Один із них присвячений Переяславу.
17 Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» у березні 2016 року розпочав V етап 
Всеукраїнської акції «7 чудес України» – «7 чудес України: історичні міста та 
містечка» (попередні чотири етапи: 2007 р. – «7 історико-архітектурних чудес 
України», 2008 р. – «7 природних чудес України», 2010 р. – «7 чудес України: 
замки, фортеці, палаци», 2013 р. – «7 чудес Києва»).

9 листопада 2016 року Оргкомітет конкурсу визначив переможців відбору: 
Бердянськ (Запорізька обл.), Біла Церква (Київська обл.), Галич (Івано-
Франківська обл.), Диканька (Полтавська обл.), Канів (Черкаська обл.), Ніжин 
(Чернігівська обл.), Хуст (Закарпатська обл.), а також три спецномінації – Бердичів 
(Житомирська обл.), Жовква (Львівська обл.) та Теребовля (Тернопільська обл.).
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тільки владу: «Друзі, є краєзнавці, є історики. Не спішіть, 
візьміть фахівців, проаналізуйте, подивіться, щоб в іншу 
крайність ми не увійшли». Щоб в нас не були тільки назви 
XXI століття, останніх десяти років чи останніх двох років. 
Або назви, наприклад, іншої доби  Польської чи Російської 
імперії. І так далі. Це треба десять раз обговорити, не 
поспішити. Особливо коли ми відновлюємо автентичні назви 
міст, селищ, населених пунктів і так далі. Тобто хто ж повинен 
це придумати? Не депутат міської чи обласної ради, а ті люди, 
які розуміються, які книжки про це написали. Тому більшої 
активності, більшого напору Вам бажаю, активної дискусії! 
Слава нашому Герою Михайлу Івановичу Сікорському! Слава 
університету! Слава Україні!

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо! Микола 
Володимирович Томенко – Лауреат Премії імені Героя 
України Михайла Івановича Сікорського! Запрошуємо до 
слова співорганізатора історико-культурологічного форуму 
Лукашевича Олексія Михайловича – генерального директора 
НІЕЗ «Переяслав»! Олексій Михайлович Лукашевич! Прошу!

Лукашевич Олексій Михайлович. Доброго дня 
всім присутнім! Гості, колеги! Дуже приємно знову бути 
в університеті, в цих, фактично, рідних стінах. Звичайно 
V Всеукраїнський історико-культурологічний форум є 
видатною віхою і у всьому житті українського краєзнавства, 
і, в тому числі, в роботі Заповідника. Адже такі заходи, вони, 
звичайно, саме націлені на популяризацію того величезного 
скарбу, того надбання, яке залишив після себе Михайло 
Іванович для всього українського народу. Звичайно, до 
тих слів, які вже сьогодні прозвучали в цій залі, хотілося 
сказати, що колективу Заповідника, перш за все, надано 
честь зберегти цей скарб Михайла Сікорського. Сповідувати 
ті чесноти, якими він керувався упродовж свого керівництва 
Заповідником, роботи на благо України. Звичайно це – 
порядність, чесність, трудолюбивість, відданість – все це 
закладено Михайлом Івановичем. Співробітники Заповідника 
дотримуються цих вимог, чеснот і роблять все для того, щоб 
зберегти цей дійсно безцінний скарб, який знайшов місце 
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своє саме у Переяславі. Знайшов тут не випадково, оскільки 
Михайло Іванович завжди говорив, що переяславська земля є 
певним магнітом. І дійсно. Кожен знає, що державотворення, 
по суті, це – Середня Наддніпрянщина. І – колиска 
української державності. І, звичайно, бачимо, що і колиска 
музейництва також знаходиться, завдяки Михайлу Івановичу, 
у Переяславі. Хотілося сказати, що колективом Заповідника 
спільно з міською радою робиться все для того, щоб зробити 
з Переяслава більш привабливий центр туризму. Долучається 
обласна адміністрація. Дуже приємно, що ми співпрацюємо 
з університетом: багато студентів відвідують наші музеї, 
проходять виставки студентських робіт, пишуться дипломні 
роботи присвячені музеям, Михайлу Івановичу18, захищено 
кандидатську дисертацію19. Все це говорить про потужну 
співпрацю між закладами, про рівень відношення до постаті 
патріарха музейної справи – Сікорського. І, звичайно, про 
те, яку роль він відіграв в житті і міста, і України загалом. 
Звичайно, з окремою вдячністю хотів би звернутися до 
Тараса Юрійовича Нагайка, який вже не один рік працює 
над організацією даного заходу. Віктору Петровичу Коцуру – 
подяка, Олександру Петровичу Реєнту. Дійсно ми маємо 
змогу збиратися, обговорювати нагальні питання. Саме 
завдяки такому форуму в Переяславі концентрується, по 
суті, присутність тих людей, які знали Михайла Івановича 
Сікорського, знали його ідеї, можуть ними поділитися. А наша 
справа – їх втілювати і примножувати. Дякую! Всім міцного 
здоров’я і плідної роботи!

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо Олексію 
Михайловичу Лукашевичу! Надзвичайно приємно, що щороку 
на нашому історико-культурологічному форумі присутні 
представники міської влади Переяслава. Тому що вже не 
18 Піхало І.В. Наукова та громадсько-культурна діяльність Михайла Івановича 
Сікорського [Електронний ресурс]: [магістерська робота] / Іванна В’ячеславівна 
Піхало; [наук. керівн. А. П. Коцур]. – 2010. – 96 с.
19 Сога Л.В. М.І. Сікорський : інтелектуальний портрет краєзнавця, 
організатора музейної справи в Україні (1950-ті рр. – поч. ХХІ ст.) : дис. ...канд. 
іст. наук : 07.00.01 – історія України / Людмила Василівна Сога ; наук. керівник 
Коцур В.П. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. – 228 с.
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можливо уявити Переяслав без університету і, звичайно, 
університет не можливий без Переяслава. Зустрічайте на 
нашому сьогоднішньому святі заступника міського голови 
Переяслав-Хмельницького Губенко Валентину Валеріївну! 
Прошу!

Губенко Валентина Валеріївна. Доброго дня Вікторе 
Петровичу, керівництво вишу, студенти, науковці, історики, 
викладачі, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, які 
теж сьогодні присутні в цій залі. Адже вп’яте у державному 
вищому навчальному закладі відбувається цей захід. Вп’яте 
ми вшановуємо пам’ять великої людини. Вп’яте, констатуючи 
факт, що Михайла Івановича Сікорського немає разом з нами. 
Але так як Переяслав розпочався від княжої доби, прославився 
своєю історичністю, неспроста саме в ньому жив, творив, 
пізнавав історію Михайло Іванович Сікорський. Пригадую 
понад шість років тому, коли я прийшла на посаду і треба 
було створити фільм про Переяслав, презентуючи його на 
міжнародному семінарі, я підійшла до Михайла Івановича 
і кажу: «Михайло Іванович, в мене є таке бажання показати 
небо над Переяславом!» А він ще раз підтвердив свої істини: 
«Так! В Переяславі, перш за все глибока аура!» І коли ми 
поспілкувались, ми дійсно зробили цей фільм, показуючи 
духовність і поєднуючи купола церков разом з небесами. 
Трошки згодом в університеті проводилася дуже цікава 
конференція за участю Леоніда Каденюка і Михайла Івановича 
Сікорського – двох Героїв України! Дуже було приємно 
знаходитися за одним круглим столом разом з цими Героями і, 
відмічаючи, що Михайло Іванович Сікорський для України так 
само зробив, може, навіть, і не менше, ніж Леонід Каденюк, 
долучившись до небесних світил. Ви знаєте, я пам’ятаю 
останній День міста, на якому був присутній Михайло Іванович. 
Всі переяславці пам’ятають його підтримку Валентиною 
Іванівною, племінницею. І пам’ятаю, як він дивився на це 
свято і казав, що хоче ще подивитися концертну програму. 
Понад п’ять годин він знаходився на центральній площі, 
подивився урочистості, подивився шанування загиблих воїнів, 
концертну програму. І так, як сьогодні, дякую організаторам, 
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був показаний спочатку уривок з фільму, сам Михайло Іванович 
своїми живими очима ще планував багато майбутнього. 
Мабуть, за його роки життя ми мало його вшановували, мало 
вшановуємо і зараз. Адже протирати пил над експонатами 
це – одне, а наше з вами завдання – відкривати експонати 
нашим дітям, молоді і майбутньому поколінню. Ви знаєте? 
Не секрет, що, мабуть, дружиною Михайла Івановича була 
Переяславщина в образі історії, економіки, культури України, 
а його дітьми були всі ті експонати музейні, адже до кожного 
він доторкнувся. Не секрет, що його товариші-однодумці 
скажуть, що зрізав очерет він разом з ними, їздив, перебирав 
цеглу чи дерево з того чи іншого будинку він разом з ними, 
вивчав історію – теж. Тобто людина титанічно працювала. 
Хочеться побажати, щоб сьогоднішній захід залишив в нас в 
пам’яті прекрасні образи Михайла Івановича. Адже ще робити 
і робити багато. 93-ій рік він сьогодні відзначав би. І, мабуть, 
якби міг жити і Бог цього хотів. Він ще багато би вклав у 
розвиток музейної справи. Бажаю організаторам і всім вам 
творчого натхнення! Ми в цьому році – вірніше того року, а 
в цьому році продовжили – розпочали в місті заходи пам’яті 
Михайла Івановича уроком, традиційним який став, пам’яті 
міста, його слави і пам’яті Михайла Івановича. Це – «Гордість 
моя – Переяслав-Хмельницький». Я відвідала у цьому році 
багато уроків і побачила на скільки зростає наша молодь 
в духовному і культурному плані. На наступний рік місту 
виповнюється 1110 років, як уже сказали. Спільно з центром 
пам’яткознавства і НІЕЗ «Переяслав», а також з ініціативи 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» відбудеться музейний 
форум – перший на Переяславщині. Мабуть, перший в Україні. 
Запрошуємо всіх вас долучитися, адже історія – це наша 
пам’ять, це наше майбутнє. Всім вам здоров’я, мирного неба, 
гордості з того, що ми є українцями! Любімо Україну так, як 
Михайло Іванович любив Україну, Переяслав і взагалі людей! 
Щоб відкрити свою справу, він достукався не до одного 
кабінету, не до одного чиновника, але успішно. Тож успіхів 
вам і в подальшому житті! Дякую!
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Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо Валентині 

Валеріївні  заступнику міського голови Переяслава-
Хмельницького!

Один із засновників історико-культурологічного форуму. 
Про цю людину вже сьогодні згадували і звичайно без 
його вітального слова також буде важко обійтися. Вітаємо 
Тараса Юрійовича Нагайка – кандидата історичних наук, 
голову Громадської культурно-просвітницької організації 
«Переяславський Скарб», заступника голови організаційного 
комітету нашого форуму!

Нагайко Тарас Юрійович. Доброго дня всім, хто 
присутній в цій залі! Сьогодні особлива нагода звернутися 
до вас ще й через те, що минають роки, а справа Михайла 
Івановича Сікорського міцно вкоріняється на Переяславщині. 
Ми були з вами очевидцями, його добрими знайомими, 
друзями, колегами. І, відповідно, звістка про його смерть, вона 
стала тим поворотним моментом, від якого вся інтелігенція 
Переяслава, всі мешканці цього міста замислилися: як 
вшанувати його пам’ять? Сьогодні місто має цілий цикл заходів, 
які мають назву «Дні пам’яті Михайла Івановича Сікорського». 
До цих подій активно долучається і Національний заповідник 
«Переяслав», проводячи наукову конференцію, і структурні 
підрозділи нашого університету. Одним із таких заходів, 
який, з приємністю можна відзначити, став уже традиційним, 
є історико-культурологічний форум «Сікорські читання». Ця 
ідея виникла в нас спільно з керівництвом університету у 
2012 році – пошанувати пам’ять Михайла Івановича саме 
у форматі історико-культурологічного форуму. Адже ті 
справи, якими жив Сікорський, вони охоплювали дуже багато 
граней. І сьогодні виступаючими вже було відмічено про 
багатовекторність цієї людини, про його універсальність. 

Коли до мене вранці зателефонувала Валентина Іванівна 
і повідомила про те, що Михайло Іванович помер, я мав таку 
рефлексію – написав вірша. Цей вірш звучав уже зі сцени у 
виконанні наших студентів і я його озвучував також і під 
час панахиди на похоронах Михайла Івановича Сікорського. 
З вашого дозволу я хотів би зачитати його, аби ми ще 
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раз згадали, чим жив Сікорський, чим він для нас був, є і 
сподіваюся залишиться довгий, довгий час.

[Звучить вірш: «Світлій пам’яті Михайла Сікорського»; 
автор: Тарас Нагайко; читає: Тарас Нагайко – Ред.]20.

Нагайко Тарас Юрійович. Цей вірш написано в 
день його смерті. Ми випустили книгу, яка в багатьох з вас 
є, ви знайомі – «Моє життя – мої музеї…». Це – збірник 
музеєзнавчих праць Михайла Івановича Сікорського. Тут 
так само вміщено понад тридцять поезій його пам’яті і 
прижиттєво написаних. Є і поезія пана Миколи Гавриловича 
Махінчука, і інших людей. Традиційно наша громадська 
організація опікується матеріалами нашого форуму, де 
видається стенограма, випускається фотодайджест і вміщується 
інформація про лауреатів щорічної, традиційної Премії 
імені Героя України Михайла Сікорського, яка вручається 
Національною спілкою краєзнавців. Тож я щиро сподіваюся, 
що дійшовши до п’ятого форуму, ми з Вами продовжимо цю 
традицію. Раді вітати всіх наших гостей, співорганізаторів, 
добрих друзів в стінах університету! Дякую Віктору Петровичу, 
який в свій час підтримав цю ідею, спільно долучившись до 
неї, ми її реалізували. Спасибі!

Молоткін Олександр Юрійович. І ми дякуємо Тарасу 
Юрієвичу Нагайку – члену Національної спілки краєзнавців 
України. Вельмишановне товариство під ваші оплески ми 
запрошуємо на сцену Олександра Петровича Реєнта – доктора 
історичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, 
голову Національної спілки краєзнавців України. Тому що на 
нашому форумі наступає мить вручення цьогорічної Премії 
імені Героя України Михайла Івановича Сікорського! Отже 
просимо Олександра Петровича Реєнта на сцену для виконання 
почесної і приємної місії!

Реєнт Олександр Петрович. Шановні друзі! 
Одинадцятого жовтня відбулося чергове засідання Національної 
20 Див.: Нагайко Т. Світлій пам’яті Михайла Сікорського / Тарас Нагайко // 
Моє життя – мої музеї…: [зб. матеріал. до 90-річчя від дня народження Героя 
України М.І. Сікорського] / [упоряд. та коментар.: О. Горбовий, Т. Нагайко; 
ред. Т. Нагайко; вступ. ст. Л. Новохатько]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – 
Переяслав-Хмельницький: ФОП О.М. Лукашевич, 2013. – С. 249–250.
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спілки краєзнавців України. Ми підвели підсумки роботи 
краєзнавців України в цьому році, визначили лауреатів. 
У нас почесне вручення, ви знаєте, буде відбуватися якраз 
сьогодні. Було багато кандидатур, але ж ми вибрали із цих 
кандидатур не так багато – шість претендентів, які сьогодні 
стануть Лауреатами. Волинь представила кілька людей, ми 
вибрали два: Олександра Миколайовича і Петра Микитовича – 
вони сьогодні тут присутні; Київська область – Богдана 
Івановича Андрусишина; Київська міська організація – Віктора 
Анатолійовича, він також присутній сьогодні, Вергунов; 
Київська обласна організація представила Ларису Олексіївну. 
Є Лариса Олексіївна? Є! Слава Богу, бо я не бачив ще її. От 
ми сьогодні… І є Івано-Франківськ, не приїхав. Сьогодні ми 
приступаємо до вручення. Я попросив би, оскільки трохи 
хворію, я буду давати характеристику, а ведучий буде більш 
розказувати про претендента. Домовилися? Дякую!

Волинська обласна організація – Хомич Петро 
Микитович!

Молоткін Олександр Юрійович. Запрошуємо директора 
Маневицького краєзнавчого музею! Двічі провів повну 
перебудову експозиції музею, постійно організовує стаціонарні 
та пересувні виставки, серед яких, зокрема, виставки 
творів народних умільців району, місцевих художників. Він 
організовує інтерактивну акцію «Юні таланти Маневиччини 
ХХІ століття», яка здобула визнання в області. Хомич Петро 
Микитович! Цьогорічний Лауреат Премії імені Героя України 
Михайла Івановича Сікорського! Волинська область!

Реєнт Олександр Петрович. Шановні колеги! В цьому 
році є невеличка грошова премія. Ми її рішенням Президії 
розподілили: половину грошей ми відправляємо в АТО, а 
половину грошей вручаємо сьогодні. Петро Микитович ще 
хоче щось сказати. Так? Будь ласка!

Хомич Петро Микитович. Шановне товариство! 
Я просто безмежно вдячний організаторам цього дійства за 
те, що ви пошановуєте нашого колегу Михайла Івановича. Це 
вам велика шана! Адже дійсно він заслуговує від музейників 
України великої шани і наслідувань. А від жителя Волинського 
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Полісся, від себе особисто – дякую вам! І коли, дійсно, над 
Переяславом з неба сходить благодать, то даруй Боже, щоб ця 
благодать стала панувати в ваших душах, ваших оселях, дала 
вам сили, здоров’я на нові звершення, на нові починання, 
на благо вам, вашим родинам і нашій рідній Україні! Слава 
Україні!

Молоткін Олександр Юрійович. Петро Микитович 
Хомич є Лауреатом обласної премії імені Миколи Куделі в 
галузі краєзнавства та музейної справи. А сьогодні він до своїх 
почесних відзнак він додав і звання Лауреата Премії імені 
Героя України Михайла Сікорського! Вітаємо його!

Реєнт Олександр Петрович. Середюк Олександр 
Миколайович!

Молоткін Олександр Юрійович. Олександр 
Миколайович Середюк – директор Рокинівського музею історії 
сільського господарства Волині. На підставі найсучасніших 
досліджень написав тематико-експозиційний план та створив 
новий зал «Історія української державності», де відвідувачі 
можуть уявно пройтися по етапах народження, розвитку 
та становлення державності нашої країни. Олександр 
Миколайович Середюк!

Реєнт Олександр Петрович. Вергунов Віктор 
Анатолійович!

Молоткін Олександр Юрійович. Віктор 
Анатолійович Вергунов – директор Національної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент 
НААН, Заслужений працівник сільського господарства України, 
автор численних наукових праць. Сьогодні він Лауреат Премії 
імені Героя України Михайла Івановича Сікорського! Прошу!

Вергунов Віктор Анатолійович. Шановні друзі, колеги! 
Знаєте, завжди приємно отримувати нагороду при житті! І маю 
досить численні різноманітні нагороди, але щось сьогодні 
мені надзвичайно, підвищено так приємно. Чому? Бо я, як 
уродженець Баришівки, то начебто рідна земля. Дякую за те, 
що уже скільки років робить колектив нашої бібліотеки по 
увіковіченню пам’яті, скажемо, визначних діячів, які словом 
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і ділом прославили державу Україну. Мені надзвичайно 
приємно, що така складова культури нації як музейники 
можуть об’єднатися, шанувати. Тому що вони теж, як бійці 
АТО сьогодні, оберігають артефакти нашої історії. Це теж 
виконання… Микола Володимирович, як військовий, і всі 
ті, хто проходили службу в армії, знають, що це – як взвод 
охорони, який обороняє, зберігає наші культурні цінності. 
Тому що, на великий жаль так сталося, що найбільше за часи 
державності України, де в нас такі недоречності, це питання, 
які ми пустили. Питання, скажемо, гуманітарні. І надзвичайно 
мені приємно і я хочу Вас запросити. В цьому році Верховна 
Рада проголосувала 125 років Полтавському обласному 
краєзнавчому музею імені Кричевського. Олександр Петрович 
теж член оргкомітету цього заходу. Мені здається, що ця 
робота заслуговує на увагу, заслуговує на державну підтримку. 
Слава Україні!

Молоткін Олександр Юрійович. Вергунов Віктор 
Анатолійович – автор понад 1170 наукових, науково-
популярних, монографічних видань, статей до енциклопедичних 
видань, відомий науковець. Сьогодні до своїх відзнак він 
додав іще звання Лауреата Премії імені Михайла Івановича 
Сікорського. Вітаємо його з цим!

Реєнт Олександр Петрович. Андрусишин Богдан 
Іванович!

Молоткін Олександр Юрійович. Декан факультету 
політології та права Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор. 
Голова громадської організації «Феміда», заступник голови 
товариства «Просвіта» імені М.П. Драгоманова. Богдан 
Іванович Андрусишин!

Андрусишин Богдан Іванович. Шановний Олександре 
Петровичу, шановний Вікторе Петровичу, шановна громадо! 
Ви знаєте, я професійний викладач і мені виходити на трибуну 
це, скажемо, не є щось таке незвичайне, бо я рідко хвилююся 
взагалі, а зараз переживаю особливе хвилювання. Мабуть, 
тому що отримувати премію майже свого сучасника, який 
вніс надзвичайно колосальний вклад у збереження духовної 
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спадщини українського народу, є особливо відповідально і 
особливо почесно. Особливо приємно і знаменно тому, що 
це ще п’ятий форум у пам’ять визначного нашого українця. 
Я думаю, що сьогодні, побачивши в нашому славному 
університеті підтримку тих традицій музейної справи і взагалі 
культури та духовності українського народу, я зловив себе 
на думці про те, що роботу, яку я проводив, як краєзнавець, 
як дослідник історії, в тому числі і Київщини. В основному 
в контексті реабілітованих історією репресованих українців 
Київщини, сіл вистріляних повністю або майже повністю. Сотні 
людей, які були вивезені або розстріляні. То, мабуть, я хотів би 
побажати всім краєзнавцям і особливо студентам, молоді, щоб 
ви досліджували основи трипільської культури, наші духовні 
скарби. Те, що красиво представлене в музеї у виді писанки 
у світлих тонах, а не в чорно-червоних або у темних тонах, 
якими, на жаль, забарвлена значна частина історії України. 
Тому я хочу побажати, щоб наступні краєзнавці, які будуть 
отримувати цю високу премію, отримували її саме за такі 
речі. Але, на жаль, ми повинні повністю відтворювати палітру. 
Особливо в цьому прославляються краєзнавці. Низький їм 
уклін. Тому, що це надзвичайно самозречені люди, які іноді без 
підтримки, пробиваючи коридори іноді непробивних стін. Але 
я думаю, що справа ця надзвичайно благородна. Я всім бажаю 
успіхів на цьому шляху. Особливо тут присутні студенти і 
учні середніх шкіл. Йдіть цією дорогою – вона благородна, 
вона світла, вона висока. Бажаю Вам всім високого шляху під 
самими зорями. Дякую!

Молоткін Олександр Юрійович. Богдан Іванович 
Андрусишин, у центрі наукових інтересів якого соціально-
економічна історія Української революції, історія держави 
і права України, історія церкви. Вітаємо Лауреата Премії 
імені Героя України Михайла Івановича Сікорського Богдана 
Івановича Андрусишина!

Реєнт Олександр Петрович. Шановні колеги! Годліна 
Лариса Олексіївна!

Молоткін Олександр Юрійович. Просимо піднятися на 
цю сцена Ларису Олексіївну Годліну! Заслужений працівник 
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культури України, історик-етнограф, дослідниця народної 
культури Переяславщини, спеціаліст у галузі етнографії та 
музеєзнавства України. Лариса Олексіївна Годліна! 

Годліна Лариса Олексіївна. Шановні пані та панове! 
Я безмірно вдячна Господу за те, що він мені дозволив на 
моєму житті зустріти Михайла Івановича Сікорського. Він 
був для нас усим: і батьком, і навчителем, і людиною, по якій 
ми звіряли свої вчинки і свої чесноти. Він навчив нас бути 
людьми! І без нього… Я щиро вдячна за ту честь і довіру, 
яку ви мені висловили. Процвітання нашій Україні! Всім нам 
злагоди і миру! Миру нашій державі! Слава Україні!

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо! І просимо 
на хвилинку залишитися на сцені Олександра Петровича 
Реєнта, який, як завжди, виконав блискуче свою почесну місію 
по врученню Премії. А перед цим ми оплесками подякуємо і 
привітаємо цьогорічних Лауреатів Премії імені Героя України 
Михайла Івановича Сікорського! Визначні науковці, які по-
справжньому пишаються цією нагородою. Іще під ваші 
оплески ми просимо ще раз піднятися на сцену ректора 
нашого університету Віктора Петровича Коцура! Для вручення 
подяк від співзасновників форуму, ректорату і від громадської 
організації «Переяславський Скарб». Просимо Віктора 
Петровича на сцену! 

І перша подяка вручається Коцуру Віктору Петровичу! 
Ректору ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковорорди».

Реєнт Олександр Петрович. Дорогі друзі! Віктор 
Петрович від Національної спілки краєзнавців України має все. 
Залишилося все-таки, дальше вже будемо: подяка, грамота, а 
тоді почесна грамота кожний рік.

Коцур Віктор Петрович. Спасибі!
Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо! І просимо 

Віктора Петровича залишитися на цій сцені, тому що відтепер 
почесна місія нагородження подяками переходить до нього. 
Ми дякуємо Олександру Петровичу!

Реєнт Олександр Петрович. Дякую! Поздоровляю 
Лауреатів!
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Молоткін Олександр Юрійович. Вельмишановне 

товариство! Зараз переходимо до вручення подяк від 
співзасновників форуму, ректорату та від громадського 
об’єднання «Переяславський Скарб»! Приєднується ще Тарас 
Юрійович Нагайко до, так би мовити, цього чудового дуету. 
І у такому товаристві ми просимо піднятися на сцену Миколу 
Володимировича Томенка – постійного учасника і гостя 
наших історико-культурологічних форумів. Йому «Подяка» 
від співзасновників форуму, ректорату та від громадського 
об’єднання «Переяславський Скарб»! Дякуємо за вашу 
постійну увагу до питань історії і збереження національних 
скарбів України!

Просимо Олександра Петровича Реєнта! Отримати і 
особисту «Подяку», і передати «Подяку» президії Національної 
спілки краєзнавців України за багаторічну плідну працю на 
ниві збереження культурних скарбів української нації, любов 
і повагу до української історії і збереження її для наступних 
поколінь.

«Подяка» вручається Лукашевичу Олексію Михайловичу 
та колективу Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» за продовження і збереження творчої 
спадщини великого Михайла Івановича Сікорського, постійну 
і напружену працю по збиранню і збереженню скарбів нашої 
історії!

Поросимо Валентину Валеріївну піднятися на 
сцену і отримати «Подяку», і передати її Костіну Тарасу 
Вікторовичу – міському голові Переяслава-Хмельницького! 
«Подяку» отримує за постійну співпрацю з НІЕЗ «Переяслав» 
і ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди», за його не байдуже ставлення до 
збереження історії рідного краю!

«Подяку» вручаємо Михайлу Миколайовичу Гичу! 
Просимо! «Подяка» від співзасновників форуму, ректорату та 
від громадського об’єднання «Переяславський Скарб»! Від 
людей і організацій, які долучилися до організації історико-
культурологічного форуму.
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Запрошуємо на цю сцену заслуженого журналіста 

України – Людмилу Григорівну Мех! «Подяка» за багаторічну 
співпрацю і небайдужу позицію у справі збереження 
національних скарбів України. Мех Людмила Григорівна! 
Дякуємо за співпрацю, за позицію і за небайдужість.

Запрошуємо на сцену Сергія Григоровича Шевченка! 
Шевченко Сергій Григорович! Сьогодні вручається йому 
«Подяка» від співзасновників форуму, ректорату нашого 
університету та від громадського об’єднання «Переяславський 
Скарб»! Дякуємо і за небайдужу позицію, і за ті зусилля, які 
він прикладає для збереження національних скарбів нашої 
пам’яті.

Запрошуємо на сцену Бориса Михайловича 
Войцехівського! Постійного учасника історико-
культурологічних форумів, відомого громадського діяча, 
краєзнавця, історика. Завдяки саме таким людям ми маємо 
нагоду зберігати скарби нашої пам’яті. Вітаємо! Борис 
Михайлович Войцехівський!

Войцехівський Борис Михайлович. Я щиро вдячний за 
відзначення моєї скромної праці на ниві сковородинознавства, 
шевченкознавства, а останні п’ять з гаком років з пошанування 
великого патріота України Івана Огієнка. Нас зібрав Михайло 
Іванович. Для мене він, я вважаю поділите мою думку, 
це – сучасний Сковорода. Він для себе не жив жодного 
дня. Дякуючи йому… А з ним я дружив понад п’ятдесят 
років. Останні десять років його життя був помічником на 
громадських засадах. Ну як то кажуть. Я безмежно вдячний 
за науку Михайла Івановича. В умовах, коли путінська 
Росія всупереч елементарним нормам міжнародного права 
анексувала Крим, йшла, прикриваючись сепаратистами, війною 
проти нашого народу, нам треба голосу Сковороди, Шевченка, 
Івана Франка, Лесі Українки і Івана Огієнка. Я ініціював і 
опікуюсь. Для району, для Чорнухівщини безкоштовно домігся 
виготовлення заготовки на пам’ятник Сковороді з граніту, а це 
два сімдесят, біля 10 тонн сама заготовка. Відбулося чотири 
громадські обговорення в Академії образотворчого мистецтва і 
архітектури, були присутні знані скульптори. Зараз в комбінаті 
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художник... До половини уже витесаний. Іще треба два з 
половиною – три місяці і пам’ятник буде готовий. І він постане 
на повен зріст на своїй Малій Батьківщині у Чорнухах. 

Проводяться і інші заходи. З огляду, що і так я перебрав 
трохи часу Вашої уваги. Спасибі! 

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо Борису 
Михайловичу Войцехівському! Постійному учаснику.

Вітаємо на цій сцені і «Подяка» від співзасновників 
форуму, ректорату та від громадського об’єднання 
«Переяславський Скарб» Сікорській Валентині Іванівні! 
Племінниці Михайла Івановича, людині, яка була поруч з 
великим Сікорським в найтяжчі дні його життя. Дякуємо 
Валентині Іванівні, яка підтримувала Михайла Івановича і 
зробила дуже багато для того, щоб його життя стало кращим. 

Просимо ще раз пана Войцехівського піднятися на цю 
сцену, у нього є ще одна місія.

Войцехівський Борис Михайлович. Від особового 
складу і керівництва п’ятдесят четвертої бригади передаю 
музею «Заповіту», в кімнату, присвячену Заповіту, передаю 
оцей стяг. З цим стягом йшли в бій, захищаючи нашу рідну 
Батьківщину – це перше. Друге – як я уже називав Івана 
Огієнка, передаю теж матеріал до Шевченкової світлиці. Вона 
була першою на Україні. В квітні 2008 року відкрили музей 
«Заповіту», а у червні – презентували журнал, присвячений 
1100-літтю першої літописної згадки про Переяслав і було 
започатковано першу Шевченкову світлицю, дякуючи ректорові 
і керівництву, працівникам університету. Шевченкова світлиця. 
Зараз тридцять дев’ята світлиця у Нагуєвичах. Криворівні21. 
Вибачте, в Криворівні. Найближчим часом відкрию ще світлиці 
в двох академіях і одній гімназії. Вибачте! Спасибі! Вибачте!

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо Вам! 
Дякуємо шановному пану Войцехівському і запрошуємо на 
сцену Махінчука Миколу Гавриловича! Біографа Михайла 
Івановича Сікорського. Людині, завдяки якому ми знаємо 
багато про подвижницьку працю і життя Михайла Івановича.
21 Криворі́вня – село Верховинського району Івано-Франківської області, 
на Гуцульщині.
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Ну так написано. Перший раз у мене таке. Молоткін 

Олександр Юрійович! А також «Подяка» вручається Іващенку 
Андрію Володимировичу та колективу соціально-гуманітарного 
відділу ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
Обов’язково ці «Подяки» будуть передані.

Вручається «Подяка» деканату історичного факультету 
за всі ті заходи і всі ті старання, які вони прикладають для 
організації історико-культурологічного форуму.

Вручається «Подяка» Шкірі Ользі Іванівні та колективу 
бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за 
багаторічну подвижницьку працю. Без бібліотеки неможливий 
наш університет.

Вручається «Подяка» Ігнатенко Наталії Вікторівні 
та колективу кафедри мистецьких дисциплін та методики 
навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Просимо 
представників цього славного деканату вийти для отримання 
«Подяки».

А також в пам’ять про багаторічну, подвижницьку, творчу 
працю оголошується подяка Лідії Іванівні Ляшко, якої, нажаль, 
немає з нами. Ми просимо її чоловіка піднятися на сцену для 
того, щоб отримати цю «Подяку» в пам’ять і на знак вдячності 
за багаторічну, творчу і педагогічну працю цієї світлої людини, 
яка зробила надзвичайно багато для становлення нашого 
університету.

«Подяка» вручається Роману Миколайовичу Мотузку! За 
активну життєву позицію, за ті старання і творчі зусилля, які 
він також прикладає.

«Подяка» Тетяні Борисівні Носаченко вручається! 
Просимо! Тетяна Борисівна Носаченко!

Дякуємо Оксані Олексіївні Смірновій! Ользі 
Володимирівні Стрілець! Заріні Рустамівні Шокіровій! 
Олені Вадимівні Шпитальовій! Вікторії Олександрівні 
Вовкодав! Ігорю Васильовичу Гайдаєнку! Просимо Ігоря 
Васильовича піднятися на цю сцену! І звичайно окремі 
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оплески і «Подяка» Нагайку Тарасу Юрієвичу! Дякуємо! 
Дякуємо всім нагородженим! І особлива подяка, іще раз 
прошу вас, щирі оплески всім Лауреатам Премії імені Героя 
України Михайла Івановича Сікорського 2016 року! До 
когорти справжніх краєзнавців, науковців, небайдужих людей, 
людей, які допомагають, активно зберігають і примножують 
нашу історичну спадщину. Ми щиро ними захоплюємося, 
ми щиро їм вклоняємося. Ця нагорода, яку, до речі, Микола 
Володимирович Томенко назвав однією з головних у своєму 
житті, не зважаючи на те, що в нього надзвичайно багато 
державних нагород. Так що до цієї когорти нагороджених 
приєдналися і ці люди. Дякуємо Вам за вашу працю і ці 
оплески, і наша подяка іще раз Вам, врученим! 

Ви знаєте, щороку відбувається цей історико-
культурологічний форум, на якому збираються кращі науковці 
України, етнографи, краєзнавці. Люди, які серед нелегкого 
цього життя нашого сьогодення, все ж таки мають перед 
собою якусь високу ціль, які прагнуть залишити по собі слід і 
в історії, і в душах людей. Тобто, робити те, що свого часу все 
життя, власне кажучи, робив Михайло Іванович Сікорський. 
Ви знаєте щороку, виходячи на цю сцену і маючи честь бути 
ведучим історико-культурологічного форуму імені Михайла 
Івановича Сікорського, я мимоволі розмірковую над темою 
долі. Є дороги, які ми вибираємо, чи дороги обирають нас! 
Питання філософське, питання над яким можна розмірковувати 
годинами, днями. Мабуть, це також може стати предметом 
якоїсь окремої конференції чи наукового форуму філософів. 
Але мені здається, що, незважаючи ні на що, головне 
гідно і достойно пройти цією дорогою, яку або ти вибрав, 
або яка вибрала тебе. Як не задуматися про долю, коли 
дивіться: випускник історичного факультету Шевченківського 
університету (і тоді, і зараз – це найпрестижніший вуз України). 
Він відмінник. Він мав можливість розпочати наукову кар’єру 
в будь-якому місті України, в будь-якому навчальному закладі, 
але доля привела його в Переяслав. Важко уявити сьогодні, я 
звертаюся до молодого покоління, до людей, які вже виросли 
серед музеїв, до студентів, які приїхали до нас в Переяслав і 
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знають, що Переяслав – це унікальне місто, місто музеїв. Так от 
уявіть собі, що коли Михайло Іванович Сікорський у 1951 році 
приїхав до Переяслава – всі музейні скарби Переяслава 
поміщалися в одній кімнаті і їх нараховувалося рівно 32. 
1951 рік, одна невеличка кімната, в якій і починав жити 
Михайло Іванович Сікорський, і всього лише 32 експоната22. 
Це здається неймовірним. Будь-яка інша людина, мені 
здається, що призначили та й призначили. 32 експоната, то й 
32 експоната. Потихеньку щось би собі робив, так би мовити, 
для галочки. Але саме тоді місто готувалося… Радянський 
Союз. Саме тоді місто готувалося гучно відзначити на 
Всерадянському тоді рівні 300-річчя ювілею Переяславської 
Ради. Тоді це називалося «Возз’єднанням України з Росією». 
Йому було дано завдання – підготувати відповідну експозицію. 
І саме тоді, поринувши в історію Гетьманської столиці, як 
казав сам Михайло Іванович Сікорський. А я мав щастя 
спілкуватися з ним і свого часу зробив велике інтерв’ю, 
коли ще працював на телестудії. Він закохався і в Переяслав, 
і в його древню історію, і в його скарби. І все своє життя 
(57 років) він присвятив одному – збереженню, збиранню 
скарбів. Він поклав на це своє життя. Він віддавав не лише 
емоційні, духовні, моральні сили. Але дуже часто, і люди, 
колеги, які з ним працювали ще раз це підтвердять, і свої якісь 
22 Справді, у публікаціях часто можна зустріти інформацію про 32 музейні 
експонати. У деяких текстах говориться про 36 пам’яток культури. Однак, це 
була, так звана, виставкова експозиція (експонувалася відвідувачам музею), а у 
фондах музею експонатів зберігалося дещо більше. 

Загалом разом із колегами та однодумцями Михайлу Сікорському 
вдалося за 57 років (1951–2008 рр.) свого незмінного директорства розвинути 
єдиний Переяслав-Хмельницький історико-краєзнавчий музей (1951 р.) до 
Національного історико-етнографічного заповідника (НІЕЗ) «Переяслав», що 
включав у себе 25 тематичних музеїв. Колекції основного фонду збільшилися 
із 1581 експонатів (1951 р.) до понад 180 тис. одиниць предметів минувшини 
українського народу. (Див.: Історія Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.niez-pereyaslav.com.ua/ua/about; Горбовий О.А. М.І. Сікорський як 
рятівник історико-культурної спадщини затопленого Придніпров’я (1950-ті – 
І-е десятиліття 2000-х рр.) / Олександр Анатолійович Горбовий // Краєзнавство. – 
2013. − № 4 (85). – С. 111–117).
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скромні на той час фінансові кошти він виділяв для того, щоб 
придбати якийсь експонат. Тобто все своє життя, забувши про 
себе, не створивши сім’ї, не побудувавши власного житла, 
він поклав своє життя на те, щоб через 57 років ми мали 
звання міста-музею23. І Переяслав сьогодні знає, що завдяки 
Михайлу Івановичу Сікорському… Я просто не уявляю, що 
було б якби не дай Боже Михайло Іванович не прибув би 
до Переяслава у 1951 році. Що було б – не знаю! Не знаю! 
Так що як не задуматися про долю. Якщо вона існує, і якщо 
дороги обирають кожного із нас, то ми дякуємо тій дорозі, яка 
привела Михайла Івановича до Переяслава. І про це співають 
наші чудові дівчата із вокальної студії «Діапазон». Про долю 
і про те, як цю долю гідно прожити. Сьогодні для всіх 
учасників історико-культурологічного форуму та його гостей 
вокальна студія «Діапазон»24 дарує вам чудову пісню «Роздуми 
про долю». Зустріньте їх! 

[Звучить пісня: «Роздуми про долю» («Доля»); слова: 
Діана Гольде; музика: Геннадій Крупник; виконує: вокальна 
студія «Діапазон» – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Звичайно, надзвичайно 
символічні слова! Ніхто із нас не знає, якими нитками судилося 
вишити долі наше життя. Я повторюсь, можливо, але головне, 
щоб цю долю, яка випадає на долю кожного з нас – кожен з 
нас міг пронести гідно. Але це вже справа вибору особиста, 
що обрати: служіння народу, служіння ідеї чи служіння самому 
собі. Кожен повинен дати відповідь на це питання перед собою 
особисто і головне чесно.

Я зустрів цитату Петра Тронька, який, до речі, колись 
порекомендував Михайла Сікорського, тоді ще молодого 
23 Зокрема, за міні-рейтингом журналу «Фокус» м. Переяслав-Хмельницький 
переміг у номінації «Історичний центр України-2013» (найвища концентрація 
музеїв на душу населення).

(Див.: Фокус определил 50 лучших городов для жизни в Украине 
[Электронный ресурс] // Фокус. – 2013. – 30 июля. – Режим доступа: http://focus.
ua/charts/276793/.)
24 Переяславська вокальна студія «Діапазон» розпочала свою діяльність у 
м. Переяслав-Хмельницький 4 жовтня 2013 року. Нею керує дипломований 
викладач естрадного вокалу Ніна Козачук.
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науковця, на посаду директора Переяславського історичного 
музею. До певної міри виступив, так би мовити, хрещеним 
батьком в долі Михайла Івановича. Так він через роки сказав: 
«Є люди, справи яких навічно записані на скрижалях історії та 
залишаються в пам’яті народу. Серед таких імен, я з чистою 
совістю, – каже Петро Тронько, – міг би назвати ім’я Михайла 
Сікорського, життя якого є подвигом, чесним служінням своєму 
народу, з якого він вийшов і який дав йому путівку в життя»25. 
Мені здається краще сказати важко. А Михайло Іванович 
завжди говорив одне, часто він чомусь це повторював: «Будь-
який музей, малий чи великий – це історія мого народу, – 
казав він, – а їй, історії, я присвятив своє життя!» Кожен із нас 
рано чи пізно поставить собі питання: «Чому служити?» Чи 
є та ідея, заради якої варто покласти все життя до останньої 
краплини. І головне, дійсно, на це питання відповісти чесно. 
Всім своїм життям на це питання відповів Михайло Іванович 
Сікорський. Юлія Камбарова співає для нас пісню, слова якої 
починаються зі слів: «Не питай мене…» Ну, можливо, у долі 
Михайло Іванович нічого і не запитував. Він просто знав чому 
він служить. На сцені Юля Камбарова! 

[Звучить пісня: «Не питай мене…»; слова: Андрій Бема; 
виконує: Юля Камбарова – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо Юлі 
Камбаровій! Ви знаєте чудові слова. Ну це не якась зайва 
патетика. 

Дійсно надзвичайно важко повірити, що Михайла 
Івановича вже нема разом з нами, що він не з’явиться в 
цьому залі, він не з’явиться в своєму дітищі – музею. Але 
це так. І дійсно, розмірковуючи з приводу долі, він пішов, 
воздвигнувши величний храм ідеї, духовності і матеріальної 
культури, він пішов на велике свято Воздвиження. Пішов, 
немов би втомившись, і передавши естафету своїм молодим 
колегам, молодим спадкоємцям, які продовжують його славну 
місію. І знаєте, якось не полишає одна цікава думка. Завжди, 
коли розмірковуєш про Михайла Івановича Сікорського, він 
25 Цитата із: Михайло Сікорський відкрив лабораторію свого імені // День. – 
2008. – № 193. – 25 жовтня.
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знаний історик, археолог, українознавець, не знайшов часу 
для того, щоб формалізувати свої вчені знання і створити 
дисертацію. Їх і тоді захищали інші, і зараз захищають 
інші, і в тому числі за біографіями Михайла Івановича 
Сікорського. До дисертації, як то кажуть, не дійшли у нього 
руки. Мабуть тому, що в нього було інше покликання і інший 
шлях: підпирати високе небо вічності і з’єднати їх золотими 
ланцюгами, невидимими нитками, світлоносними нитками 
поєднати минуле і сьогодення, і, що найголовніше, – майбутнє. 
Про це і пісня, яку на сьогоднішньому форумі вам дарують 
Валя Шевчук, Юля Жупина та Юлія Камбарова. Вони дуже 
хвилюються. Давайте їх зустрінемо! 

[Звучить пісня: «Не питай мене» («Не карай»); слова: 
Михайло Ткач; музика: Ігор Поклад; виконують: Шевчук 
Валентина, Жупина Юлія, Камбарова Юлія – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Справжня любов 
просто не може минути. Така любов, яка була в Михайла 
Сікорського до історії, до України, до Переяслава, який став 
йому рідним. Хоча народився Михайло Іванович зовсім не тут. 
Патріарх музейної справи, він залишив свій слід (матеріальний 
слід і духовний слід) не лише в рідному для нього Переяславі. 
Можливо мало хто знає, я звертаюся в першу чергу до молоді, 
але його духовні дітища розлетілися по всій Україні. Назвемо 
Музей Андрія Малишка в Обухові, народної художниці 
Катерини Білокур в Яготині, композитора Кирила Стеценка 
у Веприку біля Фастова. До створення всіх цих музеїв, які 
зараз працюють і несуть пам’ять про історію нашого краю, 
долучився Михайло Іванович Сікорський. Залишається лише 
дивуватися – звідки він брав сили, як у нього вистачало 
енергії на все. Мабуть, тому і унікальна його фігура. Мабуть, 
саме тому через роки після того, як він залишив цей світ, ми 
згадуємо про нього і його ім’я об’єднує кращих науковців 
України. Знову і знову вони збираються в цьому залі, 
отримують Премію імені Михайла Івановича Сікорського, 
продовжують, за великим рахунком, його справу – збирають 
історичні документи, зберігають історичну пам’ять. Ви 
пам’ятаєте древню легенду про древніх атлантів, які на своїх 



47
плечах тримали весь світ. Так от Михайло Сікорський такий 
же атлант. Тільки не міфічний, а живий. Він оберігає високе 
небо вічності, бо він збудував живий храм – свій музей, який 
він залишив нам. Поки живе пам’ять про Михайла Івановича, 
буде жити і наша Україна. Слава Україні! Героям слава! Так 
називається пісня, яку нам дарує сьогодні Євген Сімороз. 

[Звучить пісня: «Слава Україні!» («Слава Україні! 
Героям слава!»); слова: М. Діденко, І. Кокуца; музика: Ніколо 
Петраш; виконує: Євген Сімороз – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо! Дякуємо 
Євгену Сіморозу! «І хто силу має до вершин зійде…»! 
Цьогорічні лауреати Премії імені Героя України Михайла 
Івановича Сікорського цю силу мають і зараз під оплески 
всіх присутніх я прошу їх піднятися на сцену для загальної 
групової фотографії, яка навіки залишиться в скрижалях історії. 
Просимо! Ще раз маємо нагоду привітати цих чудових людей! 
Лауреати Премії імені Героя України Михайла Івановича 
Сікорського 2016 року. І, звичайно, організатори, засновники 
нашого культурологічного форуму. Просимо на сцену! Ще раз 
на вас подивляться, ще раз вам поаплодують! А ми дякуємо 
всім тим людям, Вам, вельмишановне товариство, які сьогодні 
вшанували нас своєю присутністю на відкритті вже V історико-
культурологічного форуму «Сікорські читання»! Попереду у 
науковців ще велика сьогодні робота і праця. Гостям дякуємо! 
І запрошуємо на сцену для загального фото!
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ПОЛОЖЕННЯ

про Премію імені Героя України Михайла Сікорського
Національної спілки краєзнавців України

1. Загальноукраїнська Премія імені Героя України 
Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України 
присуджується з 2013 року щорічно окремим діячам за вагомий 
внесок у дослідження і збереження культурної спадщини 
України та розвиток музейної справи. 

2. Кандидатури на здобуття премії мають право 
висувати керівні органи Національної спілки краєзнавців 
України та її регіональних організацій, а також наукові 
установи, навчальні заклади, музеї, архіви, бібліотеки, 
громадські об’єднання, редакції засобів масової інформації, в 
яких діють осередки Спілки.

3. Висунення кандидатів на здобуття премії повинно 
здійснюватись в умовах високої вимогливості, об’єктивного і 
аргументованого попереднього вивчення краєзнавчої роботи чи 
краєзнавчих досліджень, науково-пізнавальний та суспільний 
рівень яких заслуговує на всеукраїнське визнання.

4. Пропозиції про висунення кандидатур на здобуття 
премії щорічно надсилаються до Президії правління НСКУ 
до 20 вересня поточного року. На здобуття премії подаються: 
клопотання керівних органів Національної спілки краєзнавців 
України та її регіональних організацій про присудження премії, 
витяг із протоколу засідання, біографічна довідка кандидата, 
характеристика краєзнавчої діяльності та творчого доробку, 
копії документів, що посвідчують нагородження державними 
і відомчими відзнаками. Матеріали подаються за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, Національна 
спілка краєзнавців України.

5. Рішення про присудження загальноукраїнської 
Премії імені Героя України Михайла Сікорського Національної 
спілки краєзнавців України затверджується Президією 
правління Національної спілки краєзнавців України. Вручення 
премії здійснюється в жовтні, що приурочено до дня 
народження М.І. Сікорського (13 жовтня 1923 р.), у межах 
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Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські 
читання» у м. Переяславі-Хмельницькому (ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди») в урочистій обстановці, за участю 
краєзнавчого активу та широкої громадськості, висвітлюється у 
засобах масової інформації.

6. Особам, які відзначені премією, присвоюється звання 
«Лауреат Премії імені Героя України Михайла Сікорського» 
з врученням Диплома, почесного знака і грошової премії у 
розмірі, визначеному рішенням Президії правління НСКУ. 
У разі присудження премії кільком краєзнавцям грошова 
винагорода розподіляється між лауреатами. Почесний знак 
і Диплом померлого або нагородженого посмертно лауреата 
Премії імені Героя України Михайла Сікорського передається, 
як правило, на збереження його родині. Грошова частина премії 
переходить у спадок за порядком, встановленим цивільним 
законодавством.

7. Грошовий фонд Премії імені Героя України Михайла 
Сікорського формується за рахунок членських і добродійних 
внесків, а також від надходжень госпрозрахункових 
підприємств і організацій, заснованих Спілкою на правах 
окремої юридичної особи.
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ЛАУРЕАТИ

Премії імені Героя України Михайла Сікорського 
Національної спілки краєзнавців України 2016 р.

На І Всеукраїнському історико-культурологічному форумі 
«Сікорські читання» 7 листопада 2012 року його учасниками 
було оголошено низку ініціатив стосовно вшанування пам’яті 
Героя України Михайла Івановича Сікорського. Серед них була 
ідея про започаткування премії імені М.І. Сікорського у галузі 
краєзнавчої роботи. Премія імені Героя України Михайла 
Сікорського Національної спілки краєзнавців України з 
2013 року щорічно вручається окремим діячам за вагомий 
внесок у дослідження і збереження культурної спадщини 
України та розвиток музейної справи. 

За період 2013–2016 рр. Лауреатами Премії імені Героя 
України Михайла Сікорського стали двадцять один діяч 
культури та науки, що були відмічені за досягнення у сфері 
краєзнавства та музейної діяльності. 

2013 рік
СІКОРСЬКА Валентина Іванівна
ГРУЗСЬКА Лариса Петрівна 
КОЦУР Віктор Петрович
МАХІНЧУК Микола Гаврилович
ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Борис Михайлович 

2014 рік
КОЗІЙ Ганна Іванівна 
ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович 
ТОМЕНКО Микола Володимирович
ТКАЧУК Ярослава Юріївна

2015 рік
ГИЧ Михайло Миколайович
КОЛИБЕНКО Олександр Володимирович 
КОЦУР Петро Михайлович
НЕЛІНА Тетяна Вікторівна 
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ОСТАПЮК Олександр Дмитрович 
ЮЗВІКОВА Олена Іванівна 

2016 рік
1. ХОМИЧ Петро Микитович – директор 

Маневицького краєзнавчого музею. Він двічі провів повну 
перебудову експозиції музею, постійно організовує стаціонарні 
та пересувні виставки, серед яких, зокрема, виставки творів 
народних умільців району, місцевих художників. П. Хомич 
започаткував проведення виставок робіт творчо обдарованих 
інвалідів, протягом багатьох років організовує інтерактивну 
акцію «Юні таланти Маневиччини ХХІ століття», яка здобула 
визнання в області.

Він є ініціатором проведення на базі музею та 
Маневицького району міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних науково-практичних конференцій.

На даний час активно працює над втіленням авторської 
ідеї по створенню Музею Волинського Полісся. В 2005 році 
під його керівництвом була видана книга «Маневиччина крізь 
віки», в якій подано опис подій краю з найдавніших часів до 
наших днів.

Петро Микитович Хомич є лауреатом обласної премії 
імені Миколи Куделі в галузі краєзнавства та музейної справи. 
Неодноразово нагороджувався Почесними відзнаками обласної 
державної адміністрації, обласної ради, управління культури, 
Міністерства культури України. 

За поданням Волинської обласної організації НСКУ.
2. СЕРЕДЮК Олександр Миколайович – директор 

Рокинівського музею історії сільського господарства Волині. 
На підставі найсучасніших досліджень написав тематико-
експозиційний план та створив новий зал «Історія української 
державності», де відвідувачі можуть уявно пройтися по етапах 
народження, розвитку та становлення державності нашої 
країни. 

З 1989 року на території Рокинівського дендропарку він 
започаткував створення експозиції просто неба – «Козацького 
зимівника», в якому розмістились пам’ятки стародавнього 
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дерев’яного будівництва. Власними силами та коштом 
спорудив каплицю на унікальному місці позитивної енергії, 
де відвідувачі проводять не тільки християнські обряди, а й 
зцілюються духовно й фізично. Згодом задумав обладнати на 
березі Рокинівського ставка Волинську Січ, де пануватимуть 
козацькі звичаї і права, навчатимуть юнаків козацьких 
мистецтв. О.М. Середюк тривалий час займається вивченням 
і дослідженням історії козацтва. Спільно зі своїми козаками-
побратимами заснував Молодіжну громадську організацію 
«Школа козацького гарту». 

Історик, автор багатьох наукових брошур і статей 
на історичну, краєзнавчу та публіцистичну тематику. Ним 
підготовлено і опубліковано більше 50 наукових статей 
та повідомлень, десятки книг на історико-краєзнавчу і 
публіцистичну тематику. 

За поданням Івано-Франківської обласної організації НСКУ.
3. УГОРЧАК Андріян-Юрій Михайлович – 

почесний краєзнавець України, член правління Івано-
Франківської обласної організації НСКУ, директор Музею 
«Освіта Прикарпаття» при Прикарпатському національному 
університеті ім. В. Стефаника, лауреат обласних премій: 
пам’яткознавчої ім. І. Вагилевича (1997), краєзнавчої 
ім. В. Полєка (2011), «За кращу краєзнавчу книгу» (2012).

А.-Ю. Угорчак присвятив ряд своїх публікацій творчості 
Т. Шевченка, І. Франка. Один з ініціаторів і організаторів 
встановлення барельєфу Т. Шевченка на будинку «Просвіти» 
по вул. М. Грушевського в обласному центрі. Співавтор 
документального кінофільму «Кобзар на Прикарпатті», який 
на республіканському конкурсі аматорських кінофільмів, 
присвячених 175-річчю Т. Шевченка, зайняв перше місце і 
отримав диплом I ступеня та грошову премію.

Він ініціатор спорудження пам’ятних дощок діячам 
культури на Прикарпатті у 80-х роках, зокрема: Тарасові 
Шевченку в м. Івано-Франківську, Михайлові Пачовському в 
м. Долині, Володимирові Гнатюку і Михайлові Коцюбинському 
в с. Криворівні, Юрієві Федьковичу в с. Розтоках та ін. 
Учасник краєзнавчих конференцій, організатор понад 
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150 краєзнавчих, документальних і художніх виставок у Музеї 
«Освіта Прикарпаття».

За поданням Івано-Франківської обласної організації НСКУ.
4. ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович – директор 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-
кореспондент НААН, заслужений працівник сільського 
господарства України, заслужений діяч науки і техніки 
АР Крим, член Національної спілки журналістів України, віце-
президент Асоціації бібліотек України, член НСКУ.

Він є автором понад 1170 наукових, науково-популярних, 
монографічних видань, статей до енциклопедичних видань, 
журналістських публікацій, бібліографічних покажчиків, 
співавтор низки підручників, навчальних посібників для вищих 
навчальних закладів з історії сільськогосподарської дослідної 
справи України, інформаційно-бібліотечного супроводження 
наукового забезпечення сільського господарства України, 
зокрема питань наукового забезпечення регіонального 
інноваційного розвитку галузей АПК.

Крім того Вергунов В.А. є ідейним натхненником 
увіковічення забутих славних імен учених і педагогів, що 
прославили свою країну у світі, через відкриття за власний 
кошт на їхню честь меморіальних дощок. Він ініціатор 
відзначення на державному рівні низки ювілейних пам’ятних 
дат для розвитку сільськогосподарської дослідної справи 
України.

За поданням Київської міської організації НСКУ.
5. АНДРУСИШИН Богдан Іванович – декан 

факультету політології та права Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, 
професор. Голова громадської організації «Феміда», заступник 
голови товариства «Просвіта» НПУ імені М.П. Драгоманова.

У центрі наукових інтересів Б.І. Андрусишина – 
соціально-економічна історія Української революції, історія 
держави і права України, історія церкви, профспілок, 
культурологічні питання етногенезу українського народу, 
археографічна робота. У творчому доробку вченого понад 
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170 опублікованих праць, які здебільшого мають новаторський 
характер, містять багатий фактичний матеріал, що донедавна 
знаходився у «закритих фондах».

Б.І. Андрусишин взяв участь у підготовці і виданні 
робочої програми «Історія України» для студентів ВНЗ, 
методичних посібників, збірників навчальних матеріалів. 
Підготував і видав історичне джерело «Зошити» О.П. Олійника.

Він є членом редакційних колегій збірників наукових 
праць, часописів, журналів. Наукову роботу успішно поєднує з 
педагогічною. Читає лекції з історії України, історії держави і 
права України, канонічного права.

За поданням Київської обласної організації НСКУ.
6. ГОДЛІНА Лариса Олексіївна – соратниця 

М.І. Сікорського, Заслужений працівник культури 
України, історик-етнограф, дослідниця народної культури 
Переяславщини, спеціаліст у галузі етнографії та музеєзнавства 
України. Як головний зберігач фондів Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» вела роботу зі 
складання планів наукового комплектування його фондів, 
надавала консультації з наукової обробки та атрибутики 
предметів музейного значення. Готувала до публікації каталоги 
колекцій, огляди матеріалів фонду, методичні рекомендації, 
наукові та публіцистичні статті.

Брала участь у науково-пошукових експедиціях 
Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав», очолювала етнографічні експедиції по території 
Середньої Наддніпрянщини, Слобожанщини, Полтавщини. 
Проводила картографування етнографічних матеріалів 
фондових колекцій в контексті програм «Збереження народної 
культури Полісся». Брала участь у створенні експозицій 
музеїв НІЕЗ «Переяслав»: Музей М.М. Бенардоса, Музей 
Хліба, Музей Народних звичаїв та обрядів Середньої 
Наддніпрянщини, Музей декоративно-прикладного мистецтва 
Київщини, Музей поштової станції ХІХ ст. та ін.

Загалом Л.О. Годліна є автором і співавтором понад 
30 наукових праць, у тому числі монографій, каталогів.

За поданням Київської обласної організації НСКУ.
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ЗАХОДИ  ТА  РЕЗУЛЬТАТИ  ДІЯЛЬНОСТІ
Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 

«Сікорські читання» з вшанування пам’яті 
Героя України Михайла Сікорського

(2012–2016 рр.)

УРОЧИСТІ ЗАХОДИ:

2012
 – Концертна програма «Чудотворцю музейної справи» 

(7 листопада 2012 р.);
 – Пленарне засідання І Всеукраїнського історико-

культурологічного форуму «Сікорські читання» 
(7 листопада 2012 р.);

2013
 – Концертна програма «Чудотворцю музейної справи» 

(18 жовтня 2013 р.);
 – Спільне засідання Президії Національної спілки 

краєзнавців України, Вченої ради Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди (18 жовтня 
2013 р.);

 – Перше вручення Премії імені Героя України Михайла 
Сікорського Національної спілки краєзнавців України 
(18 жовтня 2013 р.);

2014
 – Концертна програма «Переяславе, музейний!» 

(13 жовтня 2014 р.);
 – Друге вручення Премії імені Героя України Михайла 

Сікорського Національної спілки краєзнавців України 
(13 жовтня 2014 р.);

2015
 – Концертна програма «Музейному зодчому» 

(13 жовтня 2015 р.);
 – Друге вручення Премії імені Героя України Михайла 

Сікорського Національної спілки краєзнавців України 
(13 жовтня 2015 р.);
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 – Спільне засідання Президії Національної спілки 

краєзнавців України та Переяслав-Хмельницького 
осередку НСКУ (13 жовтня 2015 р.);

2016
 – Концертна програма «Шануймо подвиг величавий!» 

(18 жовтня 2016 р.);
 – Четверте вручення Премії імені Героя України 

Михайла Сікорського Національної спілки 
краєзнавців України (18 жовтня 2016 р.);

 – Спільне засідання Президії Національної спілки 
краєзнавців України та Переяслав-Хмельницького 
осередку НСКУ (13 жовтня 2015 р.).

НАУКОВІ ЗАХОДИ:

2012
 – Круглий стіл «Скарб Михайла Сікорського – 

надбання для поколінь» (7 листопада 2012 р.);
 – Круглий стіл «Музеї ВНЗ педагогічного профілю: 

історія, досвід, перспективи» (7 листопада 2012 р.);
2013

 – Презентація. «Особистий архів 
М.І. Сікорського»26 (18 жовтня 2013 р.);

26 «Особистий архів М.І. Сікорського» – електронна база документів і 
матеріалів, що належали культурному і громадському діячу Михайлу Івановичу 
Сікорському. Ці документи були передані у 2013 році його племінницею 
Валентиною Сікорською на зберігання до наукової бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
і увійшли до особистого фонду Героя України М.І. Сікорського. Частина подібних 
матеріалів зберігається у НІЕЗ «Переяслав».
Архів вміщує 352 цифрові копії документів, які утворили три справи (7 томів):

– «Особисті документи М.І. Сікорського. Нагороди, подяки та грамоти 
М.І. Сікорського» (186 документів);

– «Ділове листування, різні робочі документи М.І. Сікорського. Листівки, 
телеграми М.І. Сікорського. Телеграми та факси отримані після смерті 
М.І. Сікорського» (82 документа);

– «Привітання М.І. Сікорського з нагоди ювілейних дат. Привітання 
М.І. Сікорського з нагоди 40, 50, 60-річчя професійної діяльності та дня 
народження» (84 документа).
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 – Круглий стіл «Михайло Сікорський в історико-

культурному просторі України» (18 жовтня 2013 р.);
 – Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: 

дослідження, проблеми, постаті» (18 жовтня 2013 р.);
2014

 – Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: 
дослідження, проблеми, постаті» (13 жовтня 2014 р.);

 – Круглий стіл «Музейна справа на Переяславщині» 
(15 жовтня 2014 р.);

2015
 – Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: 

дослідження, проблеми, постаті» (16 жовтня 2013 р.); 
2016

 – Семінар-тренінг «Формуванння естетико-
психологічних основ сучасної особистості на 
світоглядних засадах Михайла Сікорського» 
(19 жовтня 2016 р.);

 – Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: 
дослідження, проблеми, постаті» Тема: «Археологічні 
комплекси та архітектурні ансамблі історичних 
пам’яток Переяславщини Х–ХХІ ст.» (20 жовтня 
2016 р.).

До структури кожної одиниці зберігання входять: внутрішній опис, документи 
та засвідчу вальний лист. 

Роботу по створенню електронного архіву здійснила Вовкодав Вікторія 
Олександрівна – лаборант навчально-наукового центру усної історії кафедри 
історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Його презентація відбулася 
18 жовтня 2013 року в рамках II Всеукраїнського історико-культурологічного 
форуму «Сікорські читання».
Концепція: Вікторія Вовкодав. Реалізація: Вікторія Вовкодав, Ігорь Гайдаєнко, 
Тарас Нагайко. Ідея: Тарас Нагайко. Див.: Вовкодав В. Колекція особистих 
нагород М.І. Сікорського / Вікторія Вовкодав // Краєзнавство: науковий 
журнал. – 2013. – Ч. 4 (85). – С. 129–135; Вовкодав В. Презентація особистого 
архіву М.І. Сікорського в Переяславі-Хмельницькому / Вікторія Вовкодав //
Краєзнавство: науковий журнал. – 2013. – Ч. 4 (85). – С. 258–259; Нагайко Т. 
II Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські читання» / Тарас 
Нагайко // Краєзнавство: науковий журнал. – 2013. – Ч. 4 (85). – С. 260–264.

«ОСОБИСТИЙ АРХІВ М.І. СІКОРСЬКОГО» доступний за посиланням http://
oralhistory.webnode.com.ua/proekti/osobistij-arkhiv-m-i-sikorskogo/
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2012
 – Виставка книжкових фондів бібліотеки ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» «Музейний 
зодчий України» (7 листопада 2012 р.);

 – Виставка фоторобіт Віктора Сокола «Моє життя – 
мої музеї» (7 листопада 2012 р.);

 – Експозиція світлин з домашнього фотоархіву 
М.І. Сікорського «Михайло Сікорський: фотолітопис» 
(7 листопада 2012 р.);

 – Виставкова експозиція «Мистецький вернісаж» 
(7 листопада 2012 р.);

 – Виставка художніх творів «Мотиви Переяславського 
краю» (7 листопада 2012 р.);

 – Виставка графіки «Пошук істини» (Роботи 
С. Сороки) (7 листопада 2012 р.);

 – Майстер-класи з народного мистецтва «Дивотвори» 
(7 листопада 2012 р.);

2013
 – Виставка книжкових фондів бібліотеки ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» «Музейний 
зодчий України» (18 жовтня 2013 р.);

 – Виставка фоторобіт Віктора Сокола «Моє життя – 
мої музеї» (18 жовтня 2013 р.);

 – Виставкова експозиція «Мистецький вернісаж» 
(18 жовтня 2013 р.);

 – Виставка художніх творів «Барви Переяславського 
краю» (18 жовтня 2013 р.);

 – Виставка авторських робіт Сергія Сороки 
«Переяславська Мнемосіна» (18 жовтня 2013 р.);

 – Виставка художніх творів «Символіка Трипілля» 
(18 жовтня 2013 р.);

 – Мистецтво батику «Українські мотиви» (18 жовтня 
2013 р.);
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 – Майстер-класи з народного мистецтва «Дивотвори» 

(18 жовтня 2013 р.);
2014

 – Виставка книжкових фондів бібліотеки ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 
(13 жовтня 2014 р.);

 – Презентація. Скульптура Степана Куцого «Портрет 
майстра» (13 жовтня 2014 р.);

 – Презентація трилогії Миколи Махінчука «Мереживо 
мінливого часу» (13 жовтня 2014 р.);

 – Виставкова експозиція «Мистецькі обереги» 
(13 жовтня 2014 р.);

 – Виставка творчих студентських робіт (живопис, 
графіка) «Мистецька палітра» (13 жовтня 2014 р.);

 – Виставка «Український килим «Кольоровий 
водограй» (13 жовтня 2014 р.);

 – Виставка «Малярство на склі «Українська народна 
пісня» (13 жовтня 2014 р.);

 – Виствка художніх творів «Етнічні мотиви» 
(13 жовтня 2014 р.);

 – Виставка «Вовняна акварель «Садок вишневий коло 
хати…» (13 жовтня 2014 р.);

 – Мистецька майстерня «Даруймо добро і надію» 
(13 жовтня 2014 р.);

2015
 – Комплексний презентаційний захід «Простір 

особистості: «Духовні джерела Михайла Сікорського» 
(13 жовтня 2015 р.);

 – Презентація фонду краєзнавчих робіт студентів 
та науковців ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» «Краєзнавчий репозитарій» (13 жовтня 
2015 р.);

 – Презентація архіву-музею М.І. Сікорського «Збирач 
скарбів народної пам’яті» (13 жовтня 2015 р.);
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 – Виставки художніх робіт «Мистецькі барви» 

(13 жовтня 2015 р.);
 – Виставка художніх робіт «Сучасні мелодії 

українського розпису» (13 жовтня 2015 р.);
 – Виставка художніх робіт «Традиції іконопису на 

склі» (13 жовтня 2015 р.);
 – Виставка художньо-мистецьких творів «Сакральний 

світ Трипілля» (13 жовтня 2015 р.);
 – Виставка художніх робіт «Переяслав: графічні 

екскурси» (13 жовтня 2015 р.);
 – Виставка творів декоративно-прикладного мистецтва 

«Шанує мудреця нова Вкраїна» (13 жовтня 2015 р.);
 – Виставка мистецьких творів Ольги Стрілець «Квітка-

душа» (13 жовтня 2015 р.);
 – Персональна художня виставка робіт Юрія 

Шкарупіна «Символи історії Переяславського краю» 
(13 жовтня 2015 р.);

2016
 – Видавничий проект «Село Андруші на 

Переяславщині» (18 жовтня 2016 р.);
 – Презентація фондів університетської бібліотеки 

«Краєзнавча палітра» (18 жовтня 2016 р.);
 – Виставки художніх робіт «Мистецький вернісаж» 

(18 жовтня 2016 р.);
 – Виставка художніх робіт «Маємо славний Переяслав» 

(18 жовтня 2016 р.);
 – Виставка художніх робіт «Мистецькі барви осені» 

(18 жовтня 2016 р.);
 – Виставка художніх робіт «Спектр українського 

декоративного мистецтва» (18 жовтня 2016 р.);
 – Виставка художніх графічних робіт «Історичними 

стежками Переяславського краю» (18 жовтня 2016 р.);
 – Виставка художньо-мистецьких творів «Книга – 

душа народної мудрості. Імітація книги» (18 жовтня 
2016 р.);

 – Виставка творів декоративно-прикладного мистецтва 
«Витинанка» (18 жовтня 2016 р.);



61
 – Виставка декоративних композицій «Осіння рапсодія» 

(18 жовтня 2016 р.);
 – Виставка робіт пленеру пам’яті Героя України 

Михайла Сікорського (18 жовтня 2016 р.);
 – Презентація художніх робіт у техніці псевдо вітражу 

«Свята Переяславська земля» (18 жовтня 2016 р.);
 – Мистецька майстерня «Даруймо добро і надію» 

(18 жовтня 2016 р.).
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2. Вовкодав В. Колекція особистих нагород М.І. Сікорського 
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3. Вовкодав В. Презентація особистого архіву 
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Сікорського] / Вікторія Вовкодав // Краєзнавство. – 
2013. − № 4 (85). – С. 258–259.

4. Горбовий О. М.І. Сікорський як рятівник історико-
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(1950-ті – І-ше десятиліття 2000-х рр.) [До 90-річчя з дня 
народження музейника Михайла Сікорського] / Олександр 
Горбовий // Краєзнавство. – 2013. − № 4 (85). – С. 111–
117.

5. Моє життя – мої музеї…: [зб. матеріал. До 90-річчя 
від дня народження Героя України М.І. Сікорського] / 
[упоряд. та коментар.: О. Горбовий, Т. Нагайко; 
ред. Т. Нагайко ; вступ. ст. Л. Новохатько]. – 2-ге вид., 
перероб. та доп. – Переяслав-Хмельницький : 
ФОП О.М. Лукашевич, 2013. – 258 с.
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6. Моє життя – мої музеї… Збірка матеріалів на пошану 

пам’яті Героя України М.І. Сікорського [упоряд. та 
коментар. О. Горбовий, Т. Нагайко; ред. Т. Нагайко]. – 
Переяслав-Хмельницький: ФОП О.М. Лукашевич, 
2012. – 236 с. 

7. Нагайко Т.Ю. Людина-легенда [Про М.І. Сікорського] / 
У зб.: Моє життя – мої музеї…: [зб. матеріал. До 90-річчя 
від дня народження Героя України М.І. Сікорського] / 
[упоряд. та коментар.: О. Горбовий, Т. Нагайко; 
ред. Т. Нагайко ; вступ. ст. Л. Новохатько]. – 2-ге вид., 
перероб. та доп. – Переяслав-Хмельницький : ФОП 
О.М. Лукашевич, 2013. – C. 7–10;

8. Нагайко Т.Ю. Слово до читачів [Про М.І. Сікорського] / 
У зб.: Моє життя – мої музеї… Збірка матеріалів на 
пошану пам’яті Героя України М.І. Сікорського [упоряд. 
та коментар. О. Горбовий, Т. Нагайко; ред. Т. Нагайко]. – 
Переяслав-Хмельницький: ФОП О.М. Лукашевич, 
2012. – 236 с. – С. 3–6. 

9. Нагайко Т.Ю. У пам’ять про майстра [Про 
М.І. Сікорського] / «Сікорські читання» : І Всеукр. 
історико-культуролог. форум, 7 листопада 2012 р. / 
[укл. : О. Шкира, Л. Губар, Т. Деркач, Т. Нагайко ; 
стенограм. А. Шпиля] ; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені 
Григорія Сковороди», ГКПО «Переяславський скарб». – 
Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич, 
2013. – С. 10–17.

10. Нагайко Т. Пам’яті патріарха музейної справи / Рідна 
школа. – № 11 (995) – листопад 2012 – С. 81.

11. Новохатько Л.М. Великий зодчий музейної справи [Про 
М.І. Сікорського] / У зб.: Моє життя – мої музеї…: [зб. 
матеріал. До 90-річчя від дня народження Героя України 
М.І. Сікорського] / [упоряд. та коментар.: О. Горбовий, 
Т. Нагайко; ред. Т. Нагайко; вступ. ст. Л. Новохатько]. – 
2-ге вид., перероб. та доп. – Переяслав-Хмельницький: 
ФОП О.М. Лукашевич, 2013. – C. 5–6.

12. Сога Л.В. М.І. Сікорський: інтелектуальний портрет 
краєзнавця, організатора музейної справи в Україні 
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(1950-ті – поч. XXI ст.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 
07.00.01 / Сога Людмила Василівна; ДВНЗ «Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – 
Переяслав-Хмельницький, 2014. – 21 с.

13. «Сікорські читання» : І Всеукр. історико-культуролог. 
форум, 7 листопада 2012 р. / [укл.: О. Шкира, Л. Губар, 
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14. «Сікорські читання» : ІІ Всеукр. історико-культуролог. 
форум, 18 жовтня 2013 р. / [укл. : Т. Нагайко; 
стенограм. В. Вовкодав, О. Горбового] ; ДВНЗ 
«Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди», ГКПО 
«Переяславський скарб». – Переяслав-Хмельницький : 
ФОП О.М. Лукашевич, 2014. – 48 с. 

15. «Сікорські читання» : ІІІ Всеукр. історико-культуролог. 
форум, 13 жовтня 2014 р. / [укл. : Т. Нагайко; стенограм.  
О. Горбовий] ; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені 
Григорія Сковороди», ГКПО «Переяславський скарб». – 
Переяслав-Хмельницький : ФОП О.М. Лукашевич, 
2015. – 68 с.: іл.

16. «Сікорські читання» «Сікорські читання»: ІV Всеукр. 
історико-культуролог. форум, 13 жовтня 2015 р. / [укл.: 
Т. Нагайко; стенограм. І. Гайдаєнко, О. Горбовий]; ДВНЗ 
«Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди», ГКПО 
«Переяславський скарб». – Переяслав-Хмельницький: 
ФОП Я.М. Домбровська, 2016. – 48 с. : іл.

17. Тетеря Д. Михайло Сікорський та Тамара Мовша – 
будівничі першого в Україні Музею трипільської культури 
[До 90-річчя з дня народження музейника Михайла 
Сікорського] / Дмитро Тетеря, Валентина Білоусько // 
Краєзнавство. – 2013. − № 4 (85). – С. 123–128.

18. Ткаченко Г. Фундатор Музею народної архітектури та 
побуту Середньої Наддніпрянщини [До 90-річчя з дня 
народження музейника Михайла Сікорського] / Ганна 
Ткаченко // Краєзнавство. – 2013. − № 4 (85). – С. 105–110.
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19. Юрченко О. Михайло Сікорський – засновник 

Переяславської археологічної школи [До 90-річчя з дня 
народження музейника Михайла Сікорського] / Олександр 
Юрченко, Олекчандр Колибенко // Краєзнавство. – 
2013. − № 4 (85). – С. 118–122.
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до увічнення пам’яті батька переславських музеїв / Людмила 
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