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ПРОГРАМА
«СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ»

ІV Всеукраїнський історико-культурологічний форум
13 жовтня 2015 р.

УРОЧИСТА ЧАСТИНА
(актова зала університету)

11.00. – 11.15
Вітальне слово до учасників Форуму

Олександр Реєнт – голова Національної спілки краєзнавців 
України;
Віктор Коцур – ректор університету, голова організаційного 
комітету;
Дмитро Христюк – заступник голови Київської обласної 
державної адміністрації;
Олексій Лукашевич – генеральний директор Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав», кандидат 
історичних наук;
Тарас Костін – міський голова м. Переяслава-Хмельницького;
Микола Махінчук – Лауреат Премії імені Героя України 
Михайла Сікорського 2013 р., Заслужений журналіст України;
Борис Войцехівський – Лауреат Премії імені Героя України 
Михайла Сікорського 2013 р., Лауреат Всеукраїнської премії 
імені Івана Огієнка;
Людмила Мех – журналіст, член Національної спілки 
журналістів України, член Національної спілки краєзнавців 
України.

11.15 – 11.30
Покладання квітів до могили Героя України М. І. Сікорського

(Заальтицьке кладовище)

11.15. – 11.45
Вручення Премії імені Героя України Михайла Сікорського

Національної спілки краєзнавців України
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11.45 – 12.30
Концертна програма

«МУЗЕЙНОМУ ЗОДЧОМУ»

13.00 – 14.00
Спільне засідання президії Національної спілки краєзнавців 

України та Переяслав-Хмельницького осередку НСКУ
(Конференц-зал В. Сухомлинського)

Організатори:
Національна спілка краєзнавців України,

Соціально-гуманітарний відділ,
Історичний факультет

НАУКОВО-ПРЕЗЕНТАЦІЙНА ЧАСТИНА

10.00 – 12.00 (16 жовтня)
Круглий стіл

«КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

(Конференц-зал В. Сухомлинського)

Напрямки роботи:
 – Вітчизняне краєзнавство: історія, теорія, методологія, 

джерела;
 – Етнографічні студії у системі вітчизняного краєзнавства;
 – Музейне краєзнавство та музейна справа;
 – Краєзнавство в особах;
 – З історії міст і сіл: студії з урбаністики та історичної 

регіоналістики;
 – Історичні та духовно-культурні пам’ятки Переяславщини;
 – Етно-національні зв’язки на теренах Переяславщини.

Регламент:
 – Виступи за напрямами роботи – до 15 хвилин.
 – Загальна дискусія – 30 хвилин.
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 – Підсумкове обговорення – 15 хвилин.

Модератори – Тарас Нагайко, Віталій Коцур.

14.00 – 15.00
Комплексний презентаційний захід

ПРОСТІР ОСОБИСТОСТІ: «ДУХОВНІ ДЖЕРЕЛА 
МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО»

(2-й корпус, 2-й поверх)

Презентація фонду краєзнавчих робіт студентів 
та науковців ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

ДПУ імені Григорія Сковороди»
«Краєзнавчий репозитарій»

(Конференц-зал В. Сухомлинського)

Презентація архіву-музею М.І. Сікорського
«Збирач скарбів народної пам’яті»
(Читальна зала «Чумацький шлях»)

Куратор: Ольга Шкира

Організатори:
Бібліотека університету,

ГКПО «Переяславський Скарб»

ВИСТАВКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНА ЧАСТИНА

10.00 – 15.00
Виставки художніх робіт
«МИСТЕЦЬКІ БАРВИ»

Виставка художніх робіт
«Сучасні мелодії українського розпису»
(1 корпус, 4 поверх, виставковий куточок)

Куратор: Оксана Смірнова
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Виставка художніх робіт
«Традиції іконопису на склі»

(1 корпус, 4 поверх, вітрина №1)
Куратор: Ольга Стрілець

Виставка художньо-мистецьких творів
«Сакральний світ Трипілля»

(2 корпус, 2 поверх, виставкова вітрина)
Куратор: Тетяна Носаченко

Виставка художніх робіт
«Переяслав: графічні екскурси»

(1 корпус, 4 поверх, виставковий куточок)
Куратори: Тетяна Носаченко, Заріна Шокірова, 

Олена Шпитальова

Виставка творів декоративно-прикладного мистецтва
«Шанує мудреця нова Вкраїна»

(Меморіальний музей Г.С. Сковороди)
Куратор: Оксана Смірнова

Виставка мистецьких творів Ольги Стрілець 
«Квітка-душа»

(читальна зала Григорія Сковороди)
Куратор: Ольга Шкира

Персональна художня виставка робіт Юрія Шкарупіна
«Символи історії нашого краю»

(1 корпус, 4 поверх, ауд. 409)
Куратор: Ольга Шкира

Організатори:
Педагогічний факультет 

(куратор: Наталія Ігнатенко)
Кафедра мистецьких дисциплін та методик навчання

(куратор: Тетяна Мартинюк)
Бібліотека університету
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ЕКСКУРСІЙНА ЧАСТИНА

15.30 – 17.00
Екскурсія до Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини
«Стежками Михайла Сікорського»

(НІЕЗ «Переяслав»)

Організатори: 
НІЕЗ «Переяслав»

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

9.00 – 10.00
Реєстрація учасників

(2-й корпус університету, 2 поверх)

Кава-брейк:
9.00 – 10.00

(1 корпус, фойє, 4 поверх)

12.50 – 13.00
(2 корпус, 2-й поверх, їдальня)

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»
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Громадська культурно-просвітницька організація 
«Переяславський Скарб»

СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

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

ПАРТНЕРИ:

Інформаційні партнери форуму:
Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива» 

Державна телерадіокомпанія «Культура» 
Київська державна регіональна телерадіокомпанія

ТРК «Альта» 

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 ІV 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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«СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ»: ПАМ’ЯТЬ ПРО ТИТАНІВ 
ДУХОВНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОСМОСУ1

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» разом з громадською культурно-
просвітницькою організацією «Переяславський скарб» 
13 жовтня 2015 року провели «Сікорські читання». Цей захід 
ініціатори присвятили 92-й річниці від дня народження Героя 
України та визначного музейного діяча Михайла Сікорського – 
засновника і багаторічного директора Національного 
історико-етнографічного заповідника (НІЕЗ) «Переяслав». 
Співорганізаторами стали Національна спілка краєзнавців 
України (НСКУ) і НІЕЗ «Переяслав». Серед основних 
інформаційних партнерів заходу традиційно є Всеукраїнський 
благодійний фонд «Журналістська ініціатива». 

Як і в попередні роки, Форум став майданчиком, на 
якому реалізовуються творчі й наукові ініціативи в галузі 
історії та культури, збираються справжні подвижники в 
царині духовності українського народу: науковці, краєзнавці, 
митці, журналісти, працівники музеїв. Цьогоріч уперше до 
обміну думками долучились і вчителі історії загальноосвітніх 
шкіл регіону. 

Програма «Сікорських читань» багата на тематичні 
заходи: наукові й культурно-мистецькі дійства, конференції, 
семінари, круглі столи, виставки, презентації, майстер-
класи, творчі зустрічі тощо. Перед початком урочистого 
засідання гості мали змогу ознайомитися з унікальними 
доробками майбутніх педагогів: їхніми художніми роботами 
з промовистою назвою «Мистецькі барви». Куратор виставки 
«Сучасні мелодії українського розпису», викладач університету 
Оксана Смірнова, провела блискучу презентацію робіт своїх 
студентів. Відверто кажучи, навіть не вірилося, що картини 
холодного батику, ткані килими, вишивки різноманітними 
1 Друкується за: Мех Л. «Сікорські читання»: пам’ять про титанів духовного 
українського космосу / Мех Людмила // Краєзнавство. – 2015. – Ч. 3–4. 
С. 279–280.
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техніками вийшли з-під рук не досвідчених майстрів 
старовинного мистецтва, а молодих наших сучасників. 

«Якщо завтрашній учитель прийде до своїх учнів не 
лише зі знаннями з різних предметів, ай з умінням зробити 
своїми руками щось красиве й оригінальне та з бажанням 
передати цю любов до прекрасного іншим, – то школа від 
цього лише виграє», – переконана молодий науковець, яка сама 
захоплено розповідає про особливості тієї чи іншої роботи. 
З гордістю про вміння переяславських студентів говорять 
також інші куратори виставок: Ольга Стрілець – про традиції 
іконопису на склі, а Тетяна Носаченко – про сакральний 
світ Трипілля. 

А поки гості ознайомилися з виставками декоративно-
прикладного мистецтва, фотовиставками та іншими творчими 
доробками майбутніх педагогів і їхніх наставників, простора 
зала університету зібрала яскраву палітру учасників – від 
студентської молоді до відомих політиків. Адже захід 
покликаний розвивати наукові, культурні та творчі зв’язки між 
істориками, краєзнавцями, культурологами, музеєзнавцями, 
діячами мистецтв. Серед почесних гостей – голова правління 
НСКУ, член-кореспондент НАН України Олександр Реєнт, 
його перший заступник Руслана Маньковська, відповідальний 
секретар Володимир Дмитрук, член президії правління, 
голова Київської обласної організації спілки Григорій 
Савченко, заступник голови правління Київської обласної 
організації НСКУ Євген Букет, меценат і краєзнавець рідної 
Переяславщини, заслужений юрист України Михайло Гич, 
президент Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська 
ініціатива» Людмила Мех.

Вітальні слова учасникам Форуму адресували: ректор 
університету, академік Національної академії педагогічних 
наук України Віктор Коцур; голова правління НСКУ академік 
Олександр Реєнт; заступник голови Київської обласної 
державної адміністрації Дмитро Христюк; міський голова 
Переяслава-Хмельницького Тарас Костін; лауреати Премії імені 
Героя України Михайла Сікорського минулих років Микола 
Махінчук і Борис Войцехівський; генеральний директор 
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НІЕЗ «Переяслав» Олексій Лукашевич, а також землячка Героя, 
авторка цих рядків. Серед пропозицій промовців – створення 
музею М. І. Сікорського у Переяславі-Хмельницькому. 

Відбулося і третє за ліком вручення згаданої престижної 
краєзнавчої премії. За вагомий внесок у дослідження і 
збереження культурної спадщини України та розвиток музейної 
справи відзначено п’ятеро достойників: учитель історії 
Сакунівської школи Недригайлівського району на Сумщині 
Петро Коцур (посмертно), соратниця Михайла Сікорського, 
головний хранитель фондів (у 1976–1984 роках) Олена 
Юзвікова, директор Фастівського державного краєзнавчого 
музею Тетяна Неліна, а також краєзнавці, долі яких пов’язані 
з Переяславщиною, меценат Михайло Гич і дослідник 
археологічних пам’яток, кандидат історичних наук Олександр 
Колибенко та член президії Волинської обласної організації 
НСКУ, директор районного комунального краєзнавчого музею 
Олександр Остапюк. Кожен з них одержав і належну грошову 
винагороду, проте колективно було вирішено передати кошти 
на потреби вояків у зоні проведення АТО. 

По закінченні урочистої частини відбулося засідання 
президії НСКУ, яке розпочалося з вручення членських квитків 
новому її поповненню. Про основні ювілейні заходи НСКУ, 
присвячені 100-річчю від дня народження академіка Петра 
Тронька та 90-річчю заснування самої Спілки, детально 
розповіла Руслана Маньковська. Як зазначила доповідачка, 
«говорити про 100-річчя Петра Тронька на «Сікорських 
читаннях» – символічно. Адже обидва вони титани духовного 
українського космосу». 

Для українського краєзнавства 2015 рік, крім згаданих 
вище дат, характерний тим, що саме чверть століття тому 
відбулось кардинальне відродження спілчанської діяльності, 
активна співпраця з іншими громадськими формуваннями як 
регіонального, так і загальнонаціонального рівня, вищими 
навчальними закладами з усіх куточків України. Саме тому 
й основні ювілейні заходи НСКУ стали масштабними – і 
за своїм змістом, і за формами проведення. Приміром, у 
Харкові цьогоріч відбулася міжнародна наукова конференція 
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«Дев’ятнадцяті Слобожанські читання» (квітень), на початку 
червня в межах «Ольвійського форуму-2015» на базі 
Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 
що в Миколаєві, – конференція «Роль особистості в історії». 
Книжкові виставки з промовистими назвами «Постать, що 
символізує епоху: Петро Тронько» урочисто відкрито в липні в 
Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці 
імені І. Франка, а у вересні – «З тобою, Україно, живу» – 
на базі Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 

Краєзнавці й на форумі в Переяславі-Хмельницькому 
зі вдячністю й незмінною повагою відзначали неоціненний 
внесок у розвиток їхнього творчого об’єднання Петра 
Тимофійовича як авторитетного і знаного громадського діяча, 
що понад два десятиріччя очолював Спілку краєзнавців 
України. З інформацією про діяльність Переяслав-
Хмельницького міського осередку НСКУ виступив його голова 
Олександр Колибенко. Потім відбулася презентація краєзнавчих 
видань навчально-наукового центру усної історії Переяслав-
Хмельницького університету. Доповідь «М. І. Сікорський: 
інтелектуальний портрет краєзнавця, організатора музейної 
справи» виголосила кандидат історичних наук Людмила Сога. 
Про свою малу батьківщину вів мову, зокрема, й цьогорічний 
лауреат Премії імені Михайла Сікорського Михайло Гич 
(доповідь «Село Єрківці на Переяславщині в краєзнавчих 
дослідженнях та джерелах»). 

На переконання учасників форуму, щорічне його 
проведення вже стало вагомим науковим і культурологічним 
складником процесу відродження й популяризації серед 
населення любові до малої Батьківщини та цікавості до 
краєзнавства Київщини.

Людмила Мех
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КРУГЛИЙ СТІЛ «КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»1

16 жовтня 2015 р. у межах IV Всеукраїнського історико-
культурологічного форуму у залі засідань ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» відбулась робота традиційного круглого 
столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, 
постаті». Ініціатором проведення цього краєзнавчого 
зібрання виступили: місцевий осередок Національної спілки 
краєзнавців України та громадська культурно-просвітницька 
організація «Переяславський Скарб». Також це зібрання 
об’єднало організаційні та творчі зусилля науковців та 
краєзнавців місцевого університету та Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав». Крім того учасниками 
роботи круглого столу стали представники краєзнавчого руху 
з різних населених пунктів Переяслав-Хмельницького району. 
В цілому у програмі було заявлено 28 доповідей, що стосувались 
різних напрямків краєзнавчої діяльності. Слід відмітити, 
що попереднім етапом, який передував роботі краєзнавчого 
круглого столу стало спільне засідання президії Національної 
спілки краєзнавців України та Переяслав-Хмельницького 
осередку НСКУ, що відбулося 13 жовтня – у день вручення 
Премії імені Героя України Михайла Сікорського. На засіданні 
було озвучено інформацію про діяльність місцевого осередку, 
зі звітом виступив його голова Олександр Колибенко. Також 
було презентовано краєзнавчі видання. Зокрема 1-й, 2-й та 3-й 
випуски історико-краєзнавчого альманаху «Джерела пам’яті», а 
також два видання, що побачили світ у започаткованій цього 
року серії «Краєзнавча бібліотека Переяславщини». Перше – 
історико-краєзнавчий нарис Софії Сорокової «Не летять 
ластівки у Зарубинці», присвячений затопленому селу та його 
мешканцям, що були переселені у зв’язку з будівництвом 
Канівської ГЕС; друге – авторська монографія Юрія Костенка 
1 Друкується за: Нагайко Т. Круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: 
дослідження, проблеми, постаті» / Нагайко Тарас // Краєзнавство. – 2015. – 
Ч. 3–4. С. 281–282.
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«Археологічні пам’ятки Середнього Потрубіжжя». У ньому 
автор представив матеріали багаторічних польових досліджень 
та оприлюднив висновки щодо розвитку мікрорегіону у 
прадавні часи. Також під час засідання прозвучала доповідь 
члена НСКУ Михайла Гича «Село Єрківці на Переяславщині 
в краєзнавчих дослідженнях та джерелах» та було заслухано 
виступ Людмили Соги з приводу захисту дисертаційного 
дослідження «М. І. Сікорський: інтелектуальний портрет 
краєзнавця, організатора музейної справи в Україні 
(1950-і рр. – поч. ХХІ ст.)» (2014 р.). Для присутніх на 
спільному засіданні відбулась презентація фонду краєзнавчих 
робіт науковців та студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 
«Краєзнавчий репозитарій», де в електронному вигляді було 
представлено відповідний доробок, що з’явився за останні 
роки на базі Переяслав-Хмельницького педуніверситету. Робота 
круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті» стала логічним продовженням форуму. 
Вона включила у себе наступні напрямки: 

 – Вітчизняне краєзнавство: історія, теорія, 
методологія, джерела;

 – Етнографічні студії у системі вітчизняного 
краєзнавства;

 – Музейне краєзнавство та музейна справа; 
 – Краєзнавство в особах;
 – З історії міст і сіл: студії з урбаністики та 

історичної регіоналістики;
 – Історичні та духовно-культурні пам’ятки 

Переяславщини;
 – Етно-національні зв’язки на теренах 

Переяславщини.
До учасників зібрання з привітальним словом звернувся 

генеральний директор Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» Олексій Лукашевич. Відкриваючи 
його роботу, голова Переяслав-Хмельницького осередку 
НСКУ Олександр Колибенко зупинився на звітних аспектах 
діяльності за 2012–2015 роки. Зокрема, було наголошено 
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й на пріоритетних напрямках роботи переяславських 
краєзнавців. На одному з них у своїй доповіді «Енциклопедія 
Переяславщини: концептуальні засади створення» наголосив 
голова громадської культурно-просвітницької організації 
«Переяславський Скарб» Тарас Нагайко. Загальна палітра 
доповідей стосувалась різноманітних аспектів вітчизняного 
краєзнавства. А саме джерел та бібліографії, біографістики, 
історії окремих населених пунктів, музейної справи тощо. 
Усього було проголошено 28 доповідей. Окремо варто виділити 
презентаційну частину зібрання, під час якої слово було надане 
авторам, чиї праці вийшли друком у 2015 році. Зокрема було 
презентовано наступні видання: 

1. Ткаченко В.М. Писанка у міжкультурному 
часопросторі: бібліографічний покажчик / Уклад., стаття 
Ткаченко В.М. Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав» / Віктор Ткаченко. – Переяслав-
Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2015. – 230 с.

2. Сорокова С.Ф. Не летять ластівки у Зарубинці: 
історико-краєзнавчий нарис / С.Ф. Сорокова; ред.-упоряд.: 
Т.Ю. Нагайко, О.А. Горбовий. – Переяслав-Хмельницький : 
ФОП Лукашевич О.М., 2015. – 368 с.

3. Костенко Ю.В. Археологічні пам’ятки Середнього 
Потрубіжжя / Ю.В. Костенко. – Переяслав-Хмельницький: 
ФОП Лукашевич О.М., 2015. – 550 с.

4. Прядко О.О. Малі Канівці. Історико-краєзнавчий 
нарис (від найдавніших часів до початку ХХ ст.) / 
О.О. Прядко. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – 
168 с.

Із комплексних ініціатив до резолюції зібрання учасники 
включили наступні пропозиції:

 – Розпочати роботу над напрацюванням концепції 
проекту «Енциклопедія Переяславщини: події, особи, факти, 
явища»;

 – Започаткувати роботу над видавничим проектом 
«Історія музейної справи на Переяславщині: 1918–2018 рр.».

Крім цього варто виділити низку ініціатив, з-поміж 
яких: пропозиції щодо перейменування вулиць м. Переяслава-
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Хмельницького, вшанування постаті краєзнавця Г.М. Верби, 
започаткування на базі Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» видавничих серій («Переяславська 
енциклопедія», «Етнографічні зошити», «Археографічні 
джерела нашого краю»). За результатами більш як 
п’ятигодинної роботи круглого столу заплановано публікацію 
збірки матеріалів.

Тарас Нагайко
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СТЕНОГРАМА 
урочистого відкриття

ІV Всеукраїнськогоісторико-культурологічного форуму 
«Сікорські читання»та вручення 

Премії імені Героя України Михайла Сікорського
Національної спілки краєзнавців України

[Звучить пісня «Моя Україно (Я зійду колоском на 
землі...)»].1

Молоткін Олександр Юрійович. Доброго дня! Доброго 
дня, вельмишановне товариство, пані та панове! Я маю 
честь оголосити, що вже вчетверте славний Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди приймає у цій залі провідних науковців 
України, краєзнавців України, всіх тих людей, які беруть 
участь у традиційному вже (і це надзвичайно приємно) 
історико-культурологічному форумі імені Михайла Івановича 
Сікорського, який називається «Сікорські читання». Я радий 
Вас з цим привітати і чекаю від Вас щирих оплесків на честь 
наших шановних гостей і цієї пам’ятної та історичної події. 
Надзвичайно приємно, що сьогодні у цій залі дійсно провідні 
науковці України, які разом з нами на цих читаннях. 

Я маю честь оголосити, що сьогодні у нас в гостях 
Реєнт Олександр Петрович – голова Національної спілки 
краєзнавців України, заступник директора Інституту історії 
України НАН України, член-кореспондент Національної 
академії наук України. 

Сьогодні у цій залі Маньковська Руслана Вікторівна – 
заступник голови Національної спілки краєзнавців України, 
старший науковий співробітник Інституту історії України, 
кандидат історичних наук. 

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

1 Слова: Шакун Ніна Василівна. Музика: Карпенко Анатолій Григорович. 
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Савченко Григорій Петрович – член Президії 
Правління Національної спілки краєзнавців України, голова 
Правління Київської обласної організації спілки краєзнавців, 
професор Київського Національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат історичних наук.

Раді вітати у цій залі Букета Євгена Васильовича – 
члена Правління Національної спілки краєзнавців України, 
прес-секретаря спілки краєзнавців, головного редактора газети 
«Культура і життя». 

Вітаємо Неліну Тетяну Вікторівну – члена Правління 
Національної спілки краєзнавців України, директора 
Фастівського держаного краєзнавчого музею. 

Раді вітати Коцура Анатолія Петровича – члена 
Правління Київської міської організації Національної спілки 
краєзнавців України, завідувача кафедри української історії 
та етнополітики Київського Національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктора історичних наук.

Раді вітати Войцехівського Бориса Михайловича – 
Лауреата Премії імені Героя України Михайла Сікорського 
2013 року, Лауреата Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. 
Дякуємо, що Ви разом з нами сьогодні. 

Раді вітати Махінчука Миколу Гавриловича – Лауреата 
Премії імені Героя України Михайла Сікорського 2013 року, 
Заслуженого журналіста України. 

Раді вітати в цій залі Дмитрук Світлану Анатоліївну – 
доцента кафедри соціології та гуманітарних дисциплін 
державного університету телекомунікацій, кандидата 
історичних наук. 

Також із столиці до нас сьогодні прибув Христюк 
Дмитро Вікторович – заступник голови Київської обласної 
державної адміністрації. Раді бачити, як завжди, його в залі. 

Раді бачити Петровську Тетяну Василівну – директора 
Київського обласного комунального позашкільного навчального 
закладу «Мала академія наук учнівської молоді», кандидата 
історичних наук. 

Раді вітати Мех Людмилу Григорівну – журналіста, 
члена Національної спілки журналістів України, члена 
Національної спілки краєзнавців України.
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Надзвичайно приємно оголосити, що в цій залі Гич 
Михайло Миколайович – краєзнавець, меценат, людина, яка 
надзвичайно багато робить для розвитку і підтримки нашої 
науки і краєзнавства. 

Серед присутніх, і це особливо приємно, Костін Тарас 
Вікторович – міський голова міста Переяслава-Хмельницького. 
А також Якименко Іван Петрович – міський голова нашого 
міста із 2006 по 2010 роки, Почесний громадянин міста з 
2015 року. Раді вітати, Іване Петровичу. 

І також вітання делегаціям, які прибули на наш історико-
культурологічний форум. Це делегації з міста та району. 
Серед них Лукашевич Олексій Михайлович – генеральний 
директор Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав», кандидат історичних наук. А також очолювана 
ним делегація Національного історико-етнографічного 
заповідника. Делегації із шкіл району та міста. Ми всіх їх 
радо вітаємо. Ну і така ще інформація. На жаль, дуже хотіли, 
але не змогли сьогодні до нас прибути, але передавали свої 
вітання всім учасникам і гостям форуму Стріха Максим 
Віталійович – заступник міністра освіти і науки України, 
доктор фізико-математичних наук. Він надіслав привітання. На 
жаль, не зміг прибути Томенко Микола Володимирович – 
народний депутат України, доктор політичних наук. Не змогла 
прибути за станом здоров’я, і це прикро, Сікорська Валентина 
Іванівна. Але вона постійний учасник культурологічного 
форуму, але здоров’я диктує свої вимоги. І не зміг прибути 
Андрєєв Георгій Володимирович. Але ми дякуємо їм за слова 
привітання, які вони надіслали на адресу учасників форуму. 
Я думаю, ці оплески обов’язково до них дійдуть. Їм розкажуть 
про те, якими оплесками зустріли їх привітання. Ось в такому 
складі я ще раз радий оголосити, що четвертий історико-
культурологічний форум «Сікорські читання» оголошується 
відкритим. Дякую всім!

І до вітального слова до всіх гостей-учасників форуму 
звертається Коцур Віктор Петрович – академік Національної 
академії педагогічних наук України, член Президії Національної 
спілки краєзнавців України, доктор історичних наук, професор, 
ректор нашого університету. 
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Коцур Віктор Петрович. Шановні колеги, шановні 
друзі! Сердечно вітаємо Вас на чергових «Сікорських 
читаннях». Проходить час, але тільки з плином часу ми 
можемо все більше й більше осмислювати велич Михайла 
Івановича Сікорського. Велич його духу, творчості, соціально-
культурної значимості для нашої держави, для нашого 
суспільства, для виховання молоді, підростаючого покоління. 
Михайло Іванович Сікорський! Про нього написано чимало 
книг, захищена вже й кандидатська дисертація1. Але ця постать 

1 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. 

Також у стінах навчального закладу була підготовлена магістерська робота: 
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.

Окрім вищенаведених робіт із бібліографічним доробком музейного 
зодчого можна ознайомитися у таких джерелах: Скарби Михайла Сікорського: 
Бібліографічний покажчик / уклад. М. П. Зніщенко [та ін.]; Київське обласне 
управління культури, Київська обласна бібліотека для дітей, Відділ культури 
Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації. – К.: [б. в.], 2003. – 32 с. – (Серія 
«Видатні люди Київщини»; До 80-річчя з дня народження М. І. Сікорського); 
Бібліографічний портрет Михайла Івановича Сікорського : біобібліогр. 
покаж. / [уклад. : О. І. Шкира, Н. П. Обертій та ін. ; гол. ред. В. П. Коцур]. – 
Препринт. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 137 с. – (Серія «Наукова еліта 
Переяславщини»). – (Препринт ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький» ДПУ імені 
Григорія Сковороди ; 2015–1).

Окремо слід відзначити праці, які були опубліковані у ході вшанування 
пам’яті Героя України Михайла Сікорського на Всеукраїнському історико-
культурологічному форумі «Сікорські читання»: До 90-річчя з дня народження 
музейника Михайла Сікорського [серія статей, присвячених життю та 
діяльності Сікорського М. І.] // Краєзнавство. – 2013. – № 4 (85). – С. 99–135; 
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.; «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. – 48 с.; «Сікорські читання» : 
ІІ Всеукр. історико-культуролог. форум, 18 жовтня 2013 р. / [укл. : Т. Нагайко; 
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настільки багатогранна, багатовимірна, що можна ще багато й 
багато досліджувати, вивчати, запозичувати, втілювати в життя. 
Насамперед ті нереалізовані ідеї, які він озвучував за життя, 
які він прагнув втілити в життя. Але, як говорили колись 
древні латиняни: «Arslonga, vita brevis» – «Життя коротке, 
мистецтво вічне». Яким би не було… Яка б не була тривалість 
життя, але велич розуму, велич ідеї неможливо втілити за одне 
життя. Тому він залишив у спадок свої ідеї, які потрібно буде 
реалізувати. Це і нові музеї, і реконструкції, і багато-багато 
задумів по проведенню соціально-культурологічних ініціатив 
та інше. Сьогодні ми можемо ще раз і ще раз повертатися 
до професійної біографії Михайла Івановича і брати приклад, 
як можна організувати роботу музейної справи, як її можна 
вдосконалювати, як можна поширювати вплив музейної 
справи на соціум, підкреслюючи значимість культурного, 
виховного аспекту в житті суспільства. Ми можемо вивчати 
наукову, історіографічну біографію Михайла Івановича. І тут 
нас чекають нові і нові відкриття. Ми можемо вивчати його 
соціокультурну біографію. І тут теж непочатий край для 
дослідників, для тих, хто цінує Сікорського і цінує музейну 
справу, і таке інше. Ми можемо вивчати Сікорського і під 
кутом зору його інтелектуального портрету, портрета людини 
ХХ–ХХІ століття, який своїми творіннями, своєю справою 
фактично є взірцем, прикладом служіння народу, служіння 
державі, прикладом високого професіоналізму і самовідданої 
праці. І так можна назвати десятки й десятки аспектів життя 
і творчості Сікорського. І в ці дні, коли проходять «Сікорські 

стенограм. В. Вовкодав, О. Горбового] ; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія 
Сковороди», ГКПО «Переяславський скарб». – Переяслав-Хмельницький : 
ФОП О. М. Лукашевич, 2014. – 48 с.; «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.

Важливе значення у вивченні постаті Сікорського М. І. займає видання: 
Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу: [колект. 
монографія, присвяч. 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського] / НІЕЗ 
«Переяслав»; упоряд. О. М. Жам; збір матеріал. Н. Г. Ткаченко. – Переяслав-
Хмельницький: СКД, 2013. – 473 с.
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читання», у день його народження1, ми ще раз і ще раз 
повертаємося до цієї багатогранної постаті. Сьогоднішні 
«Сікорські читання», сподіваймося, будуть продуктивними і 
додадуть, уточнять, розширять, поглиблять багато аспектів із 
життя і творчості Михайла Івановича Сікорського. Нинішні 
«Сікорські читання» стануть імпульсом для подальших 
досліджень, пошуків, наукових розвідок, популяризації його 
справи. І багато ідей знову наштовхнуть нас на роздуми над 
сенсом життя, діяльності в сучасних умовах на благо народу, 
держави. Тож зичу «Сікорським читанням» успіхів, плідної 
праці і окрилені конкретними пропозиціями, результатами 
нехай вони втілюються в наше життя! Дякую.

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо Віктору 
Петровичу. І з великим задоволенням я хочу запросити до 
вітального слова Христюка Дмитра Вікторовича – заступника 
голови Київської обласної державної адміністрації. Просимо!

Христюк Дмитро Вікторович. Доброго дня! Ви знаєте, 
для мене велика честь сьогодні бути разом з Вами, прийняти 
участь у ІV Всеукраїнському форумі «Сікорські читання». Ви 
знаєте, завжди пишаєшся людиною, яка віддає своє життя 
справі, людям. На жаль,життя закінчується. Але те, що 
залишається після людини, те, що примножує, те, що надихає, 
те, що навчає – оце те, що створив видатний фахівець музейної 
справи. Людина професійна, самовіддана. Беззаперечно, я 
пишаюся, що на Київщині, в нас працювали ї жили такі 
люди. Мені дуже приємно, що сьогодні на форум приїхали 
одні з найкращих науковців, краєзнавців, професійних людей 
в музейній справі. Тому що це той авангард людей, який 
буде навчати і, завдяки роботі яких, будуть навчатися багато, 
багато поколінь майбутніх науковців та й просто справжніх 
патріотів нашої держави. Тому, беззаперечно, Київська обласна 
адміністрація, я думаю всі адміністрації і мерії Київської 
області, зобов’язані підтримувати, розвивати такі ініціативи. 
Крім того, я вдячний і педагогічному університету в особі 
ректора. Ми буквально нещодавно підписали меморандум про 

1 Згідно з паспортними даними М. І. Сікорський народився 7 листопада 
1923 р., однак справжньою є дата 13 жовтня 1923 р.
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співпрацю, в рамках якого ми вже плануємо на наступний 
рік розробити велику комплексну обласну програму щодо 
розвитку Київщини як історичного, духовного, культурного 
центру України. В рамках цієї програми ми хочемо розробити 
план заходів щодо розвитку музейної справи, щодо проведення 
наукових конференцій, різноманітних фестивалів, наукових 
заходів. Це дасть можливість дійсно створити те, і примножити 
ті починання, які народилися саме на Переяславській землі, 
у місті Переяславі-Хмельницькому. Тому прийміть щирі 
вітання! Дуже приємно, що сьогодні іще в Музеї Заповіту 
імені Тараса Григоровича Шевченка,сьогодні команда «Нових 
облич» відкрила перший пам’ятник Сікорському1, людині, яка 
беззаперечно заслуговує, щоби був окремий музей. Тому що 
його справа, його зерно, яке він заложив на Київщині сьогодні 
прославляє не тільки Переяслав-Хмельницький, а й всю 
Київщину. Тому я щиро дякую, бажаю всім плідно попрацювати 
і сподіваюся, що завдяки сьогоднішнім читанням будуть нові 
ідеї, нові пропозиції. І ми ці пропозиції обов’язково будемо 
реалізовувати, втілювати у життя. Тому я всім дякую і бажаю 
отримати велике задоволення, в першу чергу, і, беззаперечно, 
отримати ту інформацію, яка в подальшому надасть конкретний 
план дій, щоби ми реалізували і примножили всі починання, 
які були заложені саме у Переяславі-Хмельницькому. 
Я щиро дякую. 

Молоткін Олександр Юрійович. Запрошуємо до 
вітального слова Лукашевича Олексія Михайловича – 
генерального директора Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав», кандидата історичних наук. Прошу!

Лукашевич Олексій Михайлович. Доброго дня! 
Доброго дня всім присутнім! Доброго здоров’я! Дійсно, 
постать Михайла Івановича абсолютно є непересічною. І людей 
такого масштабу, мабуть,все-таки дуже рідко можна зустріти 
серед широких кіл нашої громадськості. У той же час хотів 
би сказати, що та справа, яку Михайло Іванович започаткував 
саме у Переяславі, однозначно є святою і святий обов’язок 
усіх нас її підтримувати і продовжувати у подальшому 

1 Автор скульптури М.Г. Шматько.
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той скарб. Дійсно, як писав Микола Гаврилович Махінчук, 
переяславський скарб Михайла Сікорського1 зібраний багатьма 
поколіннями науковців, багатьма поколіннями музейників. 
Людей, які свято вірили і робили ту кропітку роботу по 
вшануванню, увіковіченню української культури, ушануванню 
культурних надбань українського народу. Водночас хотілося б 
сказати, що дійсно сьогодні у нас скрутні часи у всій країні. 
І, відповідно, всім необхідно модернізуватися. Заповідник 
також повинен модернізуватися і крокувати, і крокувати у 
ногу із часом. Ті виклики, які перед нами сьогодні ставить 
час… Необхідно враховувати всі умови: зовнішні, внутрішні. 
І головним завданням заповідника, я думаю, і громади міста, 
і краєзнавців все-таки... Я хотів би ще раз наголосити. Є на 
сьогоднішній день збереження! Збереження тих артефактів, 
збереження тих пам’яток, зусиллями Михайла Івановича які 
знаходяться сьогодні у Переяславі. Хотілося б також сказати, 
що дійсно кожна нація живе своїм духом. І дух української 
нації є незламним. І у ці скрутні часи саме от, духовність 
повинна об’єднати усіх українців навколо єдиного осердя. І я 
думаю, що на Київщині та й в Україні, мабуть, Переяслав буде 
одним із центрів такого об’єднання. І хотілося б додати, що 
дійсно. Переяслав є унікальним місцем. Оскільки всі знають, 
що найбільша кількість музеїв на душу населення, мабуть, у 
світі – в Переяславі2. І ті осередки науки, культури, які є у 
Переяславі, а це – Національний заповідник, педагогічний 
університет – вони все-таки повинні максимально працювати3. 

1 Махінчук М. Г. Переяславський скарб Михайла Сікорського : Художньо-
документальна повість / Микола Гаврилович Махінчук ; Вступ.ст. 
Л.І. Андрієвський . – К. : Видавниче Товариство «Криниця», 2005 . – 302 с.
2 За версією журналу «Фокус» місто Переяслав-Хмельницький перемогло 
у номінації «Історичний центр України-2013» (найбільша кількість музеїв на 
душу населення): Фокус определил 50 лучших городов для жизни в Украине 
[Электронный ресурс] // Фокус. – 2013. – 30 июля. – Режим доступа: https://
focus.ua/ratings/276793/.
3 Див.: «Переяслав має триматися на міській раді, університеті та НІЕЗ», – 
переконаний генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» Олексій Лукашевич 
[інтерв’ю вів Олександр Матвієнко] // Діловий Переяслав. – 2015. – № 2 (968). – 
21 січня. – С. 1, 2, 5. 
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Тепер робота, яка ведеться вже на сьогоднішній день. Це 
по співпраці заповідника і університету. Зокрема, на базі 
заповідника, у його стінах проводяться пари. І ми тут із 
колегами із університету Шевченка, з Григорієм Петровичем 
говорили настільки це цінно для студентів. І маючи такий 
потенціал у Переяславі, не використовувати його неможливо. 
Тому я думаю, що все це сприятиме поглибленню знань і 
студентів, які в подальшому (адже це педагоги і, я як історик 
скажу, історики) несуть в подальшому цю іскру. І несуть 
знання у все наше суспільство. І я впевнений, що Михайло 
Іванович підтримав би ці наші починання і освятив би їх. 
Дякую за увагу. Дякую.

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо Вам. 
З великим задоволенням маю честь запросити до слова Костіна 
Тараса Вікторовича – міського голову міста Переяслава-
Хмельницького. Прошу! 

Костін Тарас Вікторович. Доброго дня, шановні 
переяславчани! Доброго дня, шановні гості! Сьогодні дійсно 
дуже, дуже важливий день. День вшанування пам’яті 
нашого славетного земляка. Хоча він не тут народився1, але 
я вважаю, що через те, що він зробив – він наш земляк. 
Михайло Іванович Сікорський – це глиба, це людина, яка 
створила себе самого, це патріарх музейної справи не тільки 
Переяславщини, а й усієї України. Я пишаюся тим, що живу 
в цьому місті, де він працював. І ми всі з Вами, ми просто 
зобов’язані про нього пам’ятати і продовжити його справу. 
Мені дуже приємно, що йде співпраця плідна з університетом, 
з Національним історико-етнографічним заповідником. Міська 
рада теж намагається прикладати всі зусилля, щоб допомогти 
музею розвиватися. І я бачу зараз дуже, дуже помітні зміни 
там на краще. І міська рада, громада підтримує керівника 
Лукашевича Олексія Михайловича в цій праці. І я впевнений, 
що ми всі підтримаємо його. Зараз оголошується конкурс. 
Олексій Михайлович, ми хочемо, щоб Ви далі продовжили 
плідно працювали і на благо музею, і міста Переяслава. Ми всі 
з Вами повинні, перш за все, зберегти те надбання, що зробив 

1 Михайло Іванович Сікорський народився у місті Чигирині Черкаської області. 
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Михайло Іванович, і примножити. Всім дякую, хто до цього 
процесу долучається не просто словами, а ділом, реальними 
справами. Тому бажаю всім успіху. Приємно бути присутнім 
тут. Дякую за організацію, Вікторе Петровичу, Вам, перш 
за все, і Вашому колективу, що Ви підтримуєте цей захід і, 
пам’ять про Михайла Івановича Сікорського. Слава Переяславу 
і слава Україні!

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо Костіну 
Тарасу Вікторовичу – міському голові міста Переяслава-
Хмельницького. І запрошуємо до вітального слова Махінчука 
Миколу Гавриловича – Лауреата Премії імені Героя України 
Михайла Сікорського 2013 року, Заслуженого журналіста 
України. Прошу! Микола Гаврилович Махінчук. 

Махінчук Микола Гаврилович. Доброго дня, шановна 
громадо! Вітаю всіх з днем народження Михайла Івановича. 
Вітаю всіх із цим прекрасним форумом, який вже не перший 
рік проводиться в стінах університету і в масштабах міста 
Переяслава-Хмельницького. Я знаю, що сьогодні будуть 
відзначені нові Лауреати Премії імені Героя України Михайла 
Сікорського. Я знаю, що сьогодні буде намічено багато нових 
завдань по тому, як далі розвиватися і заповіднику, як далі 
вшановувати пам’ять Михайла Івановича. В рамках цього 
заходу, я думаю, ми хочемо реалізувати ще одну, так би 
мовити, добру справу. Тому що вже чотири роки, як немає 
Михайла Івановича і чотири роки ідуть розмови про те, що 
заповідник має носити ім’я Михайла Івановича. Я думаю, що 
ця зала підтримає нас. Я думаю, що підтримає керівництво 
міста та заповідника. Тому що ми вже зібрали підписи багатьох 
авторитетних людей музейної справи, мистецтва. Тому думаємо, 
що уряд піде назустріч. Тим більше, що в цей складний час 
не треба великих коштів, щоб просто Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав» носив горде ім’я 
Михайла Сікорського. Я бажаю плідно попрацювати сьогодні. 
Я бажаю справді великих творчих здобутків заповіднику. Тому 
що в заповідника ще ой як багато роботи. Тому що це тільки 
перше, що ми хочемо зробити, а потім треба буде думати 
і про пам’ятник Михайлу Івановичу. І про найменування у 
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місті Переяславі-Хмельницькому і заповідник, і якоїсь вулиці1. 
І багато, багато. І зробити його меморіальний музей все-таки 
там, де він жив. Ще раз вітаю із цим гарним святом і бажаю 
плідної роботи. Дякую за увагу. 

Молоткін Олександр Юрійович. До вітального слова 
запрошується Лауреат Премії імені Героя України Михайла 
Сікорського 2013 року, Лауреат Всеукраїнської премії імені 
Івана Огієнка Войцехівський Борис Михайлович.

Войцехівський Борис Михайлович. Шановне 
товариство! Нас зібрала пам’ять про великого музеєтворця 
Михайла Івановича Сікорського. Маю честь вітати Вас від 
імені Героя України Бориса Ілліча Олійника; заступника 
голови українського фонду «Культура» Олесі Білаш; Лауреата 
Шевченківської і низки літературно-мистецьких премій, 

1 7 листопада 2012 р. на І Всеукраїнському історико-культурному форумі 
«Сікорські читання» було виголошено список ініціатив стосовно вшанування 
пам’яті Героя України Сікорського М. І. Зокрема, про підтримку ініціативи 
присвоєння НІЕЗ «Переяслав» ім’я Михайла Івановича Сікорського (п. 3). 
Детальніше див.: «Сікорські читання» : І Всеукр. історико-культуролог. фо-рум, 
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. 38. 

Ім’я Михайла Сікорського було увіковічене у низці топонімів міста Переяслав-
Хмельницького:

2 березня 2012 р. комісія з питань відродження духовно-історичної та 
культурної спадщини міста Переяслав-Хмельницького вирішила присвоїти 
назву «імені Михайла Сікорського» березовій алеї, яка веде від об’їзної 
дороги до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (Офіційний 
сайт Переяслав-Хмельницької міської ради [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://phm.gov.ua/node/2475).

26 червня 2014 р. на черговій сесії Переяслав-Хмельницької міської ради 
вулицю Московську було перейменовано на вулицю Михайла Сікорського 
(Шостак О. У Переяслав-Хмельницькому перейменовано вулиці [Електронний 
ресурс] / Олександра Шостак // Вісті. Інформація. Реклама. – 2014. – 27 червня. – 
Режим доступу: http://i-visti.com/news/pereyaslav/7502/). 

27 серпня 2015 р. рішенням чергової сімдесят сьомої сесії Переяслав-
Хмельницької міської ради шостого скликання парк на березі річки Альта, який 
був висаджений за ініціативи музейного зодчого, названо ім’ям Героя України 
Михайла Сікорського (Офіційний сайт Київської обласної ради [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://kor.gov.ua/node/12541.
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багаторічного друга Михайла Івановича Володимира Яковича 
Стадниченка; народного художника, Шевченківського 
лауреата, директора видавництва [«Криниця»] Леоніда 
Івановича Андрієвського. Тут уже [Микола Гаврилович] 
тільки що наголосив, що плануємо, над чим працюємо. 
Я маю на увазі ми – це багаторічні друзі, певною мірою 
співробітники, помічники Михайла Івановича. Названо 
добродієм Махінчуком [М. Г.] і за найменування заповідника: 
чи то буде «Герой України Михайло Сікорський», чи 
«Михайло Сікорський». Домовленість така є. Зустріч з першим 
заступником міністра культури Ліховим [І. Д.] була тридцятого 
травня. Обіцяв посприяти. Низка інших заходів. На часі 
вже, більше року, десь біля двох, працюємо над тим, щоб у 
квартирі... Після п’ятнадцяти років проживання у робочому 
кабінеті нарешті було Михайлу Івановичу виділено квартиру 
на Кузнєчній, двокімнатна. Щоб все ж таки зробить достойну 
його імені меморіальну квартиру-музей1. Є й інші задумки. 
Я думаю, що разом із громадою, зокрема, університетом 
імені Григорія Сковороди, ми вирішимо ці питання. Хотів би 
особливо наголосить на такому питанні. З тисяча дев’ятсот 
сімдесят п’ятого року (довгобуд, це порахуйте скільки років) 
будується приміщення Історичного музею2. Переяслав без 

1 На фасаді будинку, де він жив у 1965–2011 рр., на вулиці Ковальській № 8а 
17 травня 2012 р. (на передодні Міжнародного дня музеїв) було відкрито 
меморіальну дошку. Також її встановили 24 вересня 2012 р. (на передодні 
річниці від дня смерті) біля Музею Заповіту Тараса Григоровича Шевченка 
на вулиці Шевченка № 8, де він жив (1951–1965 рр.) і працював (1951–
2011 рр.). Тоді ж у робочому кабінеті була презентована меморіальна кімната 
М. І. Сікорського. У ній представлені речі із його особистого простору (фото, 
документи, книги із власної бібліотеки музейного діяча, нагороди, подарунки, 
меблі та предмети побуту і професійної діяльності). (Офіційний сайт НІЕЗ 
«Переяслав» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://niez-pereyaslav.com.
ua/creator/185-2012-09-25-11-50-38). 
2 Про складну ситуацію із довгобудом історичного музею у м. Переяслав-
Хмельницькому детальніше див.: Мілютін Л. Чи є ще сенс добудовувати 
історичний музей? / Леонід Мілютін // Вісник Переяславщини. – 2013. – 
27 грудня; «Переяслав має триматися на міській раді, університеті та НІЕЗ», – 
переконаний генеральний директор НІЕЗ «Переяслав» Олексій Лукашевич 
[інтерв’ю вів Олександр Матвієнко] // Діловий Переяслав. – 2015. – № 2 (968). – 
21 січня. – С. 1, 2, 5.
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Історичного музею – як Київ без Подолу, а Святий Володимир 
без хреста. Я не буду поширюватися. Якщо багато регіонів 
України десь по абзацу написали або внесли в історію 
України, то Переяслав, Переяславська земля, Переяславське 
князівство – сторінки. Щось минають, але ж люби Боже 
правду! Це, наприклад, почитайте праці глибокого дослідника, 
Шевченківського лауреата Шудрі [М. А.]1. Що перша 
гетьманська столиця все-таки була в Переяславі, що на землях 
Переяславського князівства розцвіла Трипільська культура, що 
звідти витоки дванадцяти слов’янських народів. Це ж нікуди 
не ділося. Тільки нам треба наступати. Розглядаючи бюджет 
в Англії, керівник [запитав]: «А де питання культури?», – це 
під час війни. «А для чого ми боремся?», – сказав прем’єр. 
І були внесені відповідні виділення коштів на культуру. Лише 
громадою. І тут заспівувачем, зокрема, має буквально постати 
Переяславщина. І студентство, і професорсько-викладацький 
склад. Пора, пора все ж таки добудувати приміщення 
Історичного музею і здійснити лебедину пісню Михайла 
Івановича. Він багато зробив.З однодумцями, співробітниками 
зібрав немалий матеріал з історії Київської Русі. І там[в 
Історичному музеї] помістить і галерею видатних людей, яких 
дала Україні і не лише Україні Переяславська земля. І перший в 
Україні відкрити Музей Київської Русі2. Тобто, де наші витоки. 
Я багато років відпрацював на Переяславщині і печінками, і 
серцем приріс до цієї землі. Перше. Днями відбулися «XVІI 
Сковородинівські читання»3. Оце, будь-ласка, це Миколи 
Шелеста, заслуженого діяча мистецтв, графічний портрет 

1 Шудря М. А. Місто предковічної звитяги / Микола Архипович Шудря // 
Пам’ять століть. – 2008. – № 1/2. – С. 19–30.
2 Про плани М. І. Сікорського стосовно Музею Київської Русі дивіться у його 
статті: Сікорський М. І. І славу переял… / 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. 23–30.
3 Міжнародна конференція «XVІI Сковородинівські читання» відбулися 
1–3 жовтня 2015 року.
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Григорія Савича Сковороди. І також його. Оце – музею. Да, 
вибачайте! Іще три книжки, які з Венгрії привіз півтора, ну, 
майже два роки тому Стадниченко Володимир Якович. «Іду за 
Сковородою»1 – це років більше десяти, як видав. І десь років 
три – «Садівник щастя»2. Так – це у музей. 

Віктор Петрович Коцур. Дякуємо. Так. Ми запросимо 
зараз на сцену завідувача наукової бібліотеки, Ольгу 
Іванівну. Щоб вона відразу в бібліографічні внесла дані всю 
літературу, яку подарували Ви і, звичайно, все це зайняло 
гідне місце у стінах нашої бібліотеки, і користувалися цим 
студенти, викладачі. 

Войцехівський Борис Михайлович. Тепер останнє. 
У квітні [дві тисячі] восьмого року побачив перших 
відвідувачів Музей Заповіту Тараса Шевченка. А в червні, 
презентуючи журнал «Пам’ять століть», який був присвячений 
повністю 1100-літтю першої літописної згадки про Переяслав3... 
Зараз, зокрема, оце днями відкрив, у шевченковому флігелі 
у приміщені Яготинського історичного музею, тридцять 
восьму Шевченківську світлицю. Сім світлиць серед них 
у посольствах України за кордоном. Готую матеріал для 
посольства в Австралії. Ну, й так далі. В червні [дві тисячі] 
восьмого року було започатковано Шевченківську світлицю, 
першу Шевченківську світлицю у держпедуніверситеті імені 
Сковороди. Ну, поповнилися матеріали і прошу ректора туди 
ж долучити Сковороду, образ, Шелеста[подарована картина] і 
буклет його. З чого я виходжу? Я не буду багато про Сковороду. 
Єдине скажу. Він на етичному рівні наголосив, що без освіти 
й відродження духовності нам не поновить нашу державність. 
На революційному… На етичному. На революційному рівні 
[дане питання] підняв Тарас Григорович Шевченко. Так що 
воно буде в’язатися. 
1 Стадниченко В. Іду за Сковородою. Сповідь у любові до вчителя / 
Володимир Стадниченко. – К.: Криниця, 2002. – 176 с.
2 Стадниченко В. Я. Садівник щастя: Сковорода як дзеркало України: нариси, 
дослідження, спогади, поезії, світлини / Володимир Якович Стадниченко. – К.: 
Видавництво «Криниця», 2012. – 492 с. 
3 Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 р.
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Віктор Петрович Коцур. Добре. Дякуємо Вам. 
Шкира Ольга Іванівна. Дякуємо.
Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо. Дякуємо 

Вам за подарунки і за те, що щороку він з нами. Запрошуємо 
до слова Мех Людмилу Григорівну – журналіста, члена 
Національної спілки журналістів України, члена Національної 
спілки краєзнавців України. Людмила Григорівна Мех. Прошу!

Мех Людмила Григорівна. Шановні друзі, я хочу 
сказати, що десять років підряд Всеукраїнський фонд 
«Журналістська ініціатива» і Всеукраїнський автомобільний 
Клуб журналістів, які я очолюю, проводили широкомасштабні 
журналістські автопробіги нашою державою і так в програмах 
усіх десяти автопробігів, а також одинадцятого автопробігу, 
який мав назву «Схід-захід разом назавжди», був традиційним 
старт від Верховної Ради, привітання від перших осіб 
держави, а потім, перше місто, яке зустрічало журналістів 
України, Польщі, Литви, Німеччини, Ізраїлю, Молдавської 
Республіки, Росії, – був Переяслав-Хмельницький. І, ви знаєте, 
дуже мало чим можна здивувати іноземних журналістів, 
але, коли під час цих зустрічей, особисто Михайло Іванович 
Сікорський, показував Музей під відкритим небом, музей, 
де Великий Кобзар написав свій «Заповіт», коли він говорив 
про те, який вклад наукового персоналу, науковців, цих 
подвижників, які багато років поряд з Михайлом Івановичем 
працювали, щоб підняти музеї Переяславщини на той рівень, 
щоб сказати, що це музеї найкращі в нашій державі. Один 
із моїх колег литовців – редактор загально-литовської газети 
«Lietuvosžinios»1 – СтасисГригалюнас, після такої зустрічі з 
Михайлом Івановичем Сікорським, написав статтю – дві подачі 
в республіканській газеті – «Тріумф України». Ви розумієте, 
що означало і означають такі люди для нашої держави, які 
є світочами культури, подвижництва, уміння чесно робити 
свою справу. Тому виняткова роль в проведенні і організації 
цього унікального форуму «Сікорських читань» – це і Спілка 
краєзнавців України і, звичайно ж, керівництво вашого 

1 «Литовські знання» - одна з найстаріших литовських газет, заснована в 
1909 році.
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педагогічного Університету. Ми мали сьогодні можливість 
до початку офіційної роботи ознайомитися із прекрасними 
майстернями, і переконались – ви, молодь, яка вчиться і 
одержує спеціальність педагога, ви навчаєтесь творити вашими 
руками унікальні речі мистецтва – картини, скульптури. Ви 
умієте вносити в свою душу уміння поєднувати творчість, 
красу – і все це вносити в своє життя. Тому, абсолютно 
переконані ми в тому, що сьогоднішні продовження унікальних 
«Сікорських читань», і те, що зала так зацікавлено сприймає 
виступи гостей, свідчить, що ми на правильному шляху. Бо 
Михайло Іванович Сікорський, якого я багато-багато років 
знала, і який прийняв в дар до Переяславського музею 
унікальний – єдиний в Україні документ «Литовський 
статут», з нашої родини, він би порадів, бачачи те, як 
сьогодні ви сприймаєте всю ту інформацію, що стосується 
розвитку культури в нашій державі. Отож, бажаю учасникам 
Форуму, бажаю всім присутнім успіхів, розуміння того, що 
наша держава унікальна, і такі подвижники, як Михайло 
Іванович Сікорський – це, дійсно, золото, найкраще золото 
нашої України.

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо. 
Вельмишановне товариство, нажаль, Михайла Івановича вже 
багато років немає з нами, але пам’ять про нього – про цю 
світлу, видатну людину – назавжди залишиться в наших 
серцях, назавжди залишиться у нетлінному витворі його серця 
і рук – у Національному історико-етнографічному заповіднику 
«Переяслав». І сьогодні, перед тим як продовжити нашу 
роботу, ми маємо покласти квіти до могили Михайла Івановича 
і вшанувати його пам’ять хвилиною мовчання.

Молоткін Олександр Юрійович. На щастя, залишається 
не лише творіння рук Михайла Івановича, залишаються 
фотографії, залишаються архівні відеокадри, на яких Михайло 
Іванович завжди живий, завжди з нами, які передають його 
небайдужу душу, які дають нам можливість ще раз і ще раз 
подивитися в ці мудрі очі, подивитися на Михайла Івановича 
і послухати його улюблену пісню, яку він завжди так слухав 
з таким почуттям і яка, до певної міри, також вже стала 
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символом наших традиційних «Сікорських читань». Отже, 
улюблена пісня Михайла Івановича «Сіла птаха»1 і кадри 
з Михайлом Івановичем, які також обов’язкові в нашій 
сьогоднішній зустрічі.

[Лунає пісня «Чарівна Скрипка», що супроводжується 
відеорядом]

Молоткін Олександр Юрійович. Ось і настає урочистий 
момент, заради якого, власне кажучи, ми тут і зібралися – із 
нетерпінням і хвилюванням ми очікуємо, коли будуть названі 
імена цьогорічних володарів Премії Михайла Івановича 
Сікорського. Цю відповідальну, приємну і почесну місію, 
як завжди, на нашому культурологічному форумі виконує 
Реєнт Олександр Петрович – член-кореспондент Національної 
академії наук України, голова національної спілки краєзнавців 
України, заслужений діяч науки і техніки України, член 
національної спілки журналістів України. Прошу, Олександр 
Петрович Реєнт.

Реєнт Олександр Петрович. Шановні друзі, шановні 
колеги, дорогі студенти, дорогий Вікторе Петровичу, наша 
делегація рада вітати на чергових «Сікорських читаннях». Ви 
знаєте, який був девіз життя Михайла Івановича? «Музеї – це 
моє життя…». Ви знаєте, яка була мрія його? «Я хочу, щоб 
Переяслав перетворився в музей…». Ми сьогодні знаходимося 
у Переяслав-Хмельницькому державному університеті. За 
останніх п’ятнадцять років, якщо давати оцінку цьому 
закладу, він перетворився… Ви сьогодні на власні очі всі 
бачили, хто проходив цими виставками, – це розуміння, це 
грамотний підхід, це освітянський рівень – високий рівень і 
культури і викладання, і роботи із молоддю, і з викладацьким 
складом. Але ж наша мрія також здійснилася – ми разом із 
університетом, разом із Віктором Петровичем, із ректоратом, 
президія національної спілки три роки назад затвердила 
Премію Михайла Івановича Сікорського. Ми щорічно 
вручаємо цю премію і я хотів би сказати, що для нас це 
непроста ситуація. Вітаючи сьогодні вас усіх з черговими 
«Сікорськими читаннями», ми чудово розуміємо, що кожен 

1 Пісня «Чарівна скрипка», слова: Юрій Рибчинський, музика: Ігор Поклад.
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рік вони поглиблюються і поглиблюються. Розширюється база, 
розширюється кількість людей, які приймають в них участь. 
Ми сьогодні знову маємо одне нововведення – ми разом після 
читань проводимо розширене засідання Президії національної 
спілки краєзнавців України і проводимо засідання разом із 
ректоратом, разом із місцевою спілкою1. Це також поєднання 
роботи, в якій ми думаємо про Михайла Івановича, ми думаємо 
про те, що не забуваємо і ця традиція глибоко вкоренилася 
серед колективу Переяслав-Хмельницького державного 
університету.

Дорогі друзі! Для мене приємно в черговий раз почати 
вручення Премії імені Михайла Івановича Сікорського. Я хочу 
сказати одну річ, що нам дуже непросто було в цьому році, як 
і кожен рік, відібрати тих кращих людей, які заслуговують на 
цю премію. А заслуговують її дуже і дуже багато в Україні. 
У нас було дуже багато тих людей, яких потрібно було 
обов’язково вшанувати. У нас було багато людей, яких ми 
просили, щоб вони, можливо, на слідуючий рік. Ми не хочемо 
розширювати коло людей, щоб не знецінилася сама премія, 
але з іншої сторони, ми прийняли рішення, що все-таки 
Переяславщина дає свою групу людей і дає вся Україна. Ми 
дотрималися цього підходу і в цьому плані фактично 6 жовтня 
відбулося засідання Президії національної спілки краєзнавців 
України, ми прийняли рішення про нагородження. Ми сьогодні 
їх озвучимо і будемо вручати цю премію. Прийняли рішення 
про те, що ми переводимо нашу річну тисячну премію в зону 
АТО, і ви знаєте, що ми маємо це робити і це було одноголосне 
рішення Президії. У зв’язку з цим, відбувалися різноманітні 
дискусії. Ми обговорювали різних людей, і для нас було 
важливо, яким чином підійти до нього щоб все-таки люди, які 
багато років працювали в краєзнавстві, багато років працювали 
в музейній справі, на районному, міському, обласному рівні. 
І в цьому плані ми виголошуємо те рішення Президії, яке 
на сьогоднішній день є. Я почну з того, що подання були з 
усіх областей. Ми починаємо з того, що вручаємо премію – 

1 Переяслав-Хмельницький міський осередок Національної спілки 
краєзнавців України.
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найперше подання із Сумської обласної організації краєзнавців 
України, при підтримці Київської обласної організації 
краєзнавців України, ми нагороджуємо премією Коцура Петра 
Михайловича (посмертно) – вчителя історії Сакунівської 
школи, Недригайлівського району Сумської області, автора 
530 краєзнавчих праць і шести книг. Петро Михайлович писав 
про своє село, про своїх рідних, про своїх однокласників, 
про людей, які приймали участь у війні – увіковічнив це все 
у багатьох роботах; приймав участь у дослідженні історії сіл 
свого району і, знаєте, написав порядку 30 місцевих історій, 
що для нас дуже важливо. Він виростив відомих істориків – 
двох синів, які сьогодні тут є в цьому залі. Виростив він сина 
молодшого, який, на жаль, вже помер. Ви знаєте, ми вирішили 
його вшанувати і підтримали подання Сумської і Київської 
обласної організації краєзнавців України, ушанувавши Петра 
Михайловича, тому що він дуже знана людина. Для мене 
він найбільше знаний тим, що він таких серйозних, відомих 
людей в Україні і за її межами виростив як Віктора Петровича 
і Анатолія Петровича. Я просив би, щоб вони цю Премію 
сьогодні прийняли і підійшли до мене – я вручу їм цю премію. 
Будь ласка. 

Реєнт Олександр Петрович. Ви пам’ятаєте, що ми 
маємо знак Михайла Івановича Сікорського, ми маємо диплом. 
Я з великим задоволенням вручаю їх Віктору Петровичу 
і Анатолію Петровичу. Ви знаєте, Петро Михайлович був 
почесним громадянином свого села і району, я думаю, що 
треба було б створити і музей в своєму селі, і щоб ця нагорода 
там знаходилася.

Реєнт Олександр Петрович. Шановні друзі, 
продовжуємо. Соратниця Михайла Івановича Сікорського, 
основний хранитель відділу фондів протягом 10-ти років 
Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного 
заповідника, заслужений працівник культури України, 
ветеран праці, пенсіонер. Ви знаєте, багато зробила Олена 
Іванівна Юзвікова, але найбільша її заслуга в тому, що вона, 
як член місцевого краєзнавчого осередку, провела значну 
пошукову і дослідницьку роботу і наслідком цих краєзнавчих 
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пошуків стала ґрунтовна розробка теми «Тарас Шевченко 
і Переяславщина». І вона з цими лекціями виступала, крім 
місця своєї роботи, у всіх колективах: і у вузі, і в школах, і 
на промислових підприємствах. Мені дуже приємна ця робота. 
Однак лауреатка не змогла бути сьогодні присутня, тому ми 
передамо її донці.

[лунає музика, оплески]
Донька Олени Іванівни Юзвікової. Я дуже вдячна за 

цю премію, яку вручили моїй матері Ользі Іванівні. На жаль, 
вона вже більше року не встає з ліжка. Тяжко говорити мені 
про це, але хочеться сказати, що ця людина дійсно заслуговує 
цієї премії. Вона була соратником Михайла Івановича все своє 
життя, скільки я її пам’ятаю. Михайло Іванович завжди всі 
дуже серйозні роботи… він знав, що можна покластися – є 
такий тил у нього – це Олена Іванівна. Вона була і хранителем 
музею. Вона розписувала хати музею під відкритим небом, бо 
в неї був природній хист. Вона якось інтуїтивно відчувала саме 
те, як можна розписати ці хати так, аби це було, як від народу. 
Я пам’ятаю, коли приїздили із Ермітажу, і споглядали музей 
народної архітектури і побуту, дивилися і запитували: «...хто ж 
це так розписує тут ці хати? Художник так не може розписати. 
Це може розписати лише та людина, яка розуміє народ». 
Очевидно, мати моя такою і була. Вона дійсно була людиною, 
яку всі дуже любили і поважали. Екскурсії проводить – самі 
поважні гості, які приїжджають до музею, – Олена Іванівна 
проведе екскурсію. Експедиції – вона ж започатковувала всі ці 
справи. Всі музеї, які зараз є в Переяславі, – до цього причетні 
мої батьки. І я за них дуже горда – Юзвіков В’ячеслав 
Андрійович, уже покійний, на жаль, і Олена Іванівна Юзвікова. 
Мені, знаєте, дуже-дуже приємно, якби вона була зараз – вона 
була б така щаслива, така рада. Адже Михайло Іванович 
був знайомий з нашою сім’єю ще із студентських років. Так 
багато разом, довгими вечорами до пізньої ночі (я ще малою 
була, пам’ятаю), сиділи вони і щось там розмовляли, шепотіли 
тихенько, аби нас не розбудити малих. А ми просинаємося, 
дивимося – три години ночі, а вони ще сидять і там шепотять 
щось, говорять. А вранці я встаю, дивлюся, а на столі 
розкидані аркуші паперу і там малюнки, там якісь креслення. 
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Батько ходить і говорить: Михайло Іванович – геніальний. 
У нього такі ідеї! А це було десь іще в 60-х (в кінці 60-х, 
на початку 70-х років). Так, що ви знаєте, я дуже щаслива і 
горда своїми батьками, адже вони зробили великий внесок в 
те, щоб у нашому прекрасному місті було так багато цікавих, 
ґрунтовних музеїв. Спасибі вам велике.

Реєнт Олександр Петрович. Дякую. Шановні колеги, 
нагороджується премією Михайла Івановича Сікорського 
Олександр Володимирович Колибенко – археолог, кандидат 
історичних наук, працівник Інституту археології, професор 
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету. Ви знаєте, яку книжку не візьмеш, яка вийшла 
на Переяславщині, скрізь – рецензент, упорядник, людина, 
яка причасна до написання передмов, написання статей – 
Олександр Колибенко. Ви знаєте, дуже добре, що і проведення 
розкопок і все, що необхідне з краєзнавчої галузі, або читання 
курсу лекцій, які він проводить у нашому вузі, воно все 
пов’язане з краєзнавчою роботою. Олександр Володимирович 
давно заслуговує цієї нагороди. Ми щиро вітаємо його і 
вручаємо цю премію.

Колибенко Олександр Володимирович. Я дуже дякую 
за таку високу оцінку, і можу сказати, що роботи ще попереду 
дуже і дуже багато. Будемо працювати.

Реєнт Олександр Петрович. Дякую. Переяславські 
краєзнавці відзначають і дуже-дуже серйозно просили за 
Михайла Миколайовича Гича – він заслужений юрист України, 
краєзнавець, меценат, автор і видавець історико-краєзнавчих 
праць з історії села Єрківці Переяслав-Хмельницького 
району Київської області, технічний директор товариства 
ОДК «Україна». Ми всі проїжджаємо Єрківці. Там висить 
знак «1555», якщо ви уважно дивилися. Такі книги, які 
видав за останні 10–15 років Михайло Миколайович, – 
їм треба позаздрити. Вони присвячені храму і школі, це 
і фотоальбомом – велика кількість фотографій зібрана 
у величезному зібранні. Я думаю, що після того, як він 
став лауреатом, він буде допомагати і Національній спілці 
краєзнавців України. Так чи ні, Михайло Миколайович?
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Гич Михайло Миколайович. Так. 
Реєнт Олександр Петрович. Ми ще сьогодні вручимо 

йому членський квиток, тільки на засіданні Президії спілки 
краєзнавців України. Я дуже радий знайомству, дуже радий 
тому, що Михайло Миколайович долучається до цієї роботи 
активно. У зв’язку з цим, з великим задоволенням вручаю 
йому цю премію.

Гич Михайло Миколайович. Я щиро вдячний за цю 
нагороду. Ну, і маючи таку нагоду, напередодні свята, в день 
Покрови, в День захисника України, я привітаю всіх вас з цим 
наступаючим святом. І друге, звертаюся до Віктора Петровича 
і до міського голови. На сьогоднішній день в реєстрі міста 
Переяслава-Хмельницького немає благодійного фонду імені 
героя України Михайла Івановича Сікорського. Я перевірив, і 
дійсно, є багато благодійних фондів, але цього фонду немає. 
Я думаю, що і мер міста допоможе зареєструвати благодійний 
фонд імені героя України Михайла Івановича Сікорського для 
того, щоб він почав працювати, наповнюватися – і щоб він 
працював на благо міста, і в цілому держави. Я вважаю, що 
ці Читання (це четверті, наступні – будуть п’яті), а там іде 
вже ювілей, покійного Михайла Івановича. Це людина, я вам 
скажу, патріарх своєї справи. Михайло Іванович, як і Гончар 
Іван у своїй сфері. На жаль, коли я був у Петра Івановича 
Гончара1 і просив його сюди приїхати, на ці Читання, він 
пообіцяв, а потім у зв’язку з тим, що завтрашні такі дні, 
телефонує сьогодні вранці і каже: «Михайло Миколайович, ну 
не зможу я приїхати». Я кажу: «Але за Вами залишається все-
таки відвідати університет і заповідник». Я дякую вам за все. 

Реєнт Олександр Петрович. Дякуємо. Шановні 
колеги, Волинська обласна організація краєзнавців просила, 
і ми підтримали, для нагородження Остапюка Олександра 
Дмитровича. Він член Президії правління Волинської обласної 
організації краєзнавців України, директор Любомльського 
районного комунального краєзнавчого музею у Волинській 
області, відомий волинський краєзнавець, музейник, автор 

1 Син Гончар Петро Іванович – директор Національного центру народної 
культури «Музей Івана Гончара».
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понад двохсот краєзнавчих праць, почесний краєзнавець 
України. Йому також в цьому році виповнюється 75 років, 
він не зміг приїхати. Ми передамо йому – у нас є форма 
роботи – ми приїжджаємо на місце і вручаємо цю премію. Ми 
домовимося з Волинською обласною організацією, я думаю, що 
проблем із врученням не буде. Якщо ви не будете заперечувати, 
вручення відбудеться в місті Луцьку. Домовилися? Домовилися.

І остання Київська обласна організація – Неліна Тетяна 
Вікторівна – член правління національної спілки краєзнавців 
України, директор Фастівського державного краєзнавчого 
музею, один із ініціаторів його створення в 1990 році, 
головний редактор наукового фракційного бюлетеню «Прес 
музей», почесний краєзнавець України. Ви знаєте, Тетяна 
Вікторівна нещодавно провела величезну екскурсію – Київська 
обласна організація і Фастівська міська організація провели 
екскурсію для членів Президії, для краєзнавців України. 
Ми із задоволенням побували у Фастові, побували у всіх 
місцях, які вона нам показала. Обличчя заходу визначається 
тим, хто на ньому був присутній – у великому залі були 
присутні представники всіх спілок. Завжди їх можна побачити 
разом – це і письменники, і поети, вони виступали із своїми 
збірниками. Вони підтримували. Там відчувається творча 
робота, у Фастові, і велика заслуга в цій творчій роботі, якраз 
Тетяни Вікторівни. Ми із задоволенням вручаємо їй премію 
Михайла Івановича Сікорського. 

Неліна Тетяна Вікторівна. Поважне товариство, перші 
поради колектив нашого невеличкого музею, тоді в 90-му році, 
отримав від Михайла Івановича Сікорського. Ми приїздили 
всім колективом сюди. І тому, що ми сьогодні зробили так 
багато для вивчення історії Фастівщини, історії Київщини, ми 
щиро дякуємо, і йому світла пам’ять. І дякую всім, хто нас 
підтримує. І хочу сказати, що ми чекаємо на вас не тільки 
в нашому музеї, ми чекаємо, щоб ви готували свої наукові 
роботи, тому що історія України на сьогодні у ваших руках. 
Дякую. Успіхів!

Реєнт Олександр Петрович. Дякую вам. Шановні 
колеги, моя місія завершена. Хочу сказати, ще декілька слів. 
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Ви знаєте, мене завжди вражає, коли ми проводимо історико-
краєзнавчі експедиції, хто присутній в залі? Чи є підтримка 
влади? Знаєте, в чому сила, напевно, і університету, і сила 
краєзнавчих музеїв – в тому, що завжди присутній мер міста. 
Це дуже добре. Я хотів би подякувати міській владі і хотів 
би, щоб ви підтримували і краєзнавців і істориків. На жаль, 
відійшов обласний очільник. Мені хотілося сказати, що в 
нас була традиція – на «Сікорських читаннях» був присутній 
Микола Томенко. Сьогодні його немає. Він порушив цю 
традицію. Я хотів би сказати, що змінюються політичні 
режими, змінюються президенти, а Микола завжди з нами. 
Цього року він не приїхав у зв’язку з святкуванням історичного 
факультету, ми хотіли б його бачити. Буде сила краєзнавців, 
буде сила взагалі громадських і творчих організацій, тоді коли 
буде підтримка влади. І це треба робити обов’язково – навіть 
невелика підтримка, навіть сьогодні слова сказані мером і вже 
хід заходу відбувається зовсім по-іншому, адже відчувається 
те, що є розуміння цієї ситуації і по відношенню до музеїв, 
розуміння цієї ситуації по відношенню до викладачів, до 
студентів, ну і в кінцевому рахунку, до Михайла Івановича 
Сікорського. 

Дякую вам.
Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо. Реєнт 

Олександр Петрович виконав цю приємну і надзвичайно 
почесну місію. За великим рахунком, життя Михайла Івановича 
Сікорського, цього геніального сподвижника своєї справи, це 
приклад служіння мрії. У нього була велика мрія – він хотів 
увіковічнити наше місто. І, не зважаючи на всі перепони, які 
ставали на його шляху, він ішов до своєї мрії. Це той приклад, 
який повинен надихати всіх нас. Що мрія, це не щось 
ефемерне і абстрактне, але шляхом надзвичайно послідовних 
дій, постійної важкої і нелегкої праці, лише так ця мрія 
може бути втілена у життя. І я хочу, що ви ще раз щирими 
оплесками привітали всіх лауреатів цьогорічної премії, це 
також визнання їхньої подвижницької праці, їхньої нелегкої 
роботи, але такої потрібної всім нам. Ще раз щиро вас вітаємо. 
І для всіх лауреатів, гостей і учасників форуму, звучить чудова 
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пісня. Пісня про мрію – про те, як інколи вона кличе у висоту. 
Як потрібно все ж таки за нею слідувати. Ніна Козачук і Євген 
Сімороз дарують всім нашим гостям цю чудову пісню.

Молоткін Олександр Юрійович. Ніна Козачук, Євген 
Сімороз. Ось на цій романтичній ноті, підводимо риску під 
нашими урочистостями. Ще раз і ще раз щиро вітаємо лауреатів 
премії імені героя України Михайла Івановича Сікорського 
2015 року. І повідомляємо Вам про те, що продовжується 
наша робота. В залі імені Василя Сухомлинського відбудеться 
засідання Національної спілки краєзнавців України, і всі наші 
гості – шановні науковці і лауреати премії, просимо Вас відразу 
з цієї зали перейти до зали імені Василя Сухомлинського для 
того, щоб продовжити нашу роботу. А всім іншим глядачам 
я дякую за те, що були разом з нами, за те, що вшанували 
своєю присутністю черговий історико-культурологічний 
форум «Сікорські читання». Наша робота продовжується. 
Просимо лауреатів піднятися на сцену для обов’язкового 
групового фото.

Учасники IV Всеукраїнського історико-культурологічнного форуму 
«Сікорські читання»
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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.



46

ЛАУРЕАТИ
Премії імені Героя України Михайла Сікорського 

Національної спілки краєзнавців України 2015 року

Гич Михайло Миколайович – заслужений юрист 
України, краєзнавець, меценат, автор і видавець історико-
краєзнавчих праць з історії с. Єрківці Переяслав-Хмельницького 
р-ну Київської обл., технічний директор ТОВ «ОТК Україна».

Колибенко Олександр Володимирович – дослідник 
археологічних пам’яток Переяславщини, кандидат історичних 
наук, старший науковий співробітник відділу давньоруської 
і середньовічної археології Інституту археології НАН 
України, професор кафедри історії та культури України 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди», автор понад 150 
наукових та науково-публіцистичних праць.

Коцур Петро Михайлович (посмертно) – вчитель історії 
Сакунівської школи Недригайлівського р-ну Сумської обл., 
автор понад 530 краєзнавчих праць, з яких 6 книг, лауреат 
районної літературно-краєзнавчої премії імені Івана Чумаченка.

Неліна Тетяна Вікторівна – член Правління НСКУ, 
директор Фастівського державного краєзнавчого музею, один 
із ініціаторів його створення 1990 року. Головний редактор 
науково-інформаційного бюлетеню «Прес-музей». Почесний 
краєзнавець України.

Остапюк Олександр Дмитрович – член Президії 
правління Волинської обласної організації НСКУ, директор 
Любомльського районного комунального краєзнавчого музею 
Волинської області, відомий волинський краєзнавець та 
музейник, автор понад 200 краєзнавчих праць. Почесний 
краєзнавець України.

Юзвікова Олена Іванівна –  соратниця М. І. Сікорського, 
головний хранитель відділу фондів (1976–1984 рр.) Переяслав-
Хмельницького державного історико-культурного заповідника, 
Заслужений працівник культури Української РСР, Ветеран 
праці, пенсіонер.
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