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ПРОГ РАМА
«С І КО Р СЬК І  ЧИТАННЯ »

VI Всеукраїнський історико-культурологічний форум
13 жовтня 2017 р.

УРОЧИСТА ЧАСТИНА

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»;

Дмитро Зеленецький – керівник Патронатної служби 
Міністра культури;

Богдан Кожушко – голова Громадської ради 
Міністерства культури України;

Тарас Нагайко – голова ГО «Переяславський Скарб».
(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)
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12.00 – 13.00

Концертна програма
«ТВОРЦЕВІ МУЗЕЇВ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ!»

(актова зала університету)

Організатори:
Національна спілка краєзнавців України,

Соціально-гуманітарний відділ,
Історичний факультет

НАУКОВО-ПРЕЗЕНТАЦІЙНА ЧАСТИНА

13.30 – 15.00
Круглий стіл

«КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

(Конференц-зал В.О. Сухомлинського)

Тема для обговорення:
«Пам’яті вітчизняних археологів 

Михайла Сікорського, Михайла Кучери, Олега Сухобокова»

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

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

Модератори – Олександр Колибенко, Віталій Коцур.

10.00 – 15.00
Презентація фондів університетської бібліотеки 

«1110 років першої літописної згадки про Переяслав»
(читальна зала «Чумацький шлях»)

Куратор: Ольга Шкира
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12.45 – 13.00

Презентація збірки поезій
Віктор Єганов. «Всім, хто має в душі вишиванку»

Презентатор: Наталія Черешинська
(актова зала університету)

10.00 – 15.00
Виставково-презентаційний проект

«ПРОСТІР ОСОБИСТОСТІ»

10.00 – 15.00
Виставка-презентація

«Михайло Литвиненко»
(Виставкова вітрина конференц-залу В.О. Сухомлинського)

15.00 – 15.30
Демонстрація документального фільму

«Марія Буряк»
Режисер: Олексій Стрілець

(конференц-зал В.О. Сухомлинського)

13.00 – 13.10
Бук-трейлер

Збірник наукових статей
«Наукові записки з української історії»

(конференц-зал В.О. Сухомлинського)

Організатори:
Бібліотека університету,
ГО «Переяславський Скарб»

ВИСТАВКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНА ЧАСТИНА

10.00 – 15.00
Виставки художніх робіт

«МИСТЕЦЬКИЙ ВЕРНІСАЖ»
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«До джерел народної мудрості»
Дизайн в текстилі. Аплікація
(1 корпус, 4 поверх, вітрина)
Куратор: Ольга Стрілець

«Етнофантазії»
Малярство на склі

(1 корпус, 3 поверх, ауд. 316)
Куратор: Тетяна Носаченко

«Квіти України в декоративних творах»
Декоративний розпис

(1 корпус, 3 поверх, ауд. 316)
Куратор: Заріна Шокірова

«Кольори українського побуту»
Живопис

(1 корпус, 4 поверх, ауд. 422)
Куратор: Роман Мотузок

«Краєвиди Переяслава»
Графіка

(1 корпус, 3 поверх, ауд. 318)
Куратор: Олена Шпитальова

«Традиції українського одягу в малярстві»
Живопис на склі

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

«Етнодизайн в ткацтві»
Ткацтво

(1 корпус, 3 поверх, ауд. 325)
Куратор: Ольга Стрілець

10.00 – 11.00
Мистецька майстерня

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

(1 корпус, 3–4 поверхи, ауд.: 316, 318, 325, 422)

7–8 жовтня, 10.00 – 17.00
Художній пленер пам’яті 

Героя України М.І. Сікорського
(Музей народної архітектури та побуту

Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав»)

13 жовтня – 13 листопада, 10.00 – 17.00
Виставка робіт художнього пленеру 

пам’яті Героя України М.І. Сікорського
(виставкова зала НЦК «Зустріч»)

Куратори: Роман Мотузок, Олександр Сусь

Організатори:
Педагогічний факультет

Кафедра мистецьких дисциплін
Творче об’єднання «Полотно»

ЕКСКУРСІЙНА ЧАСТИНА

15:00 – 17.00
Екскурсія музеями міста Переяслава-Хмельницького

«Стежками Михайла Сікорського»
(НІЕЗ «Переяслав»)

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

9.00 – 10.00
Реєстрація учасників

(2-й 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:
Громадська рада при Міністерстві культури України 

Наукове товариство ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 
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імені Григорія Сковороди»

Творче об’єднання «Полотно»

Інформаційні партнери:
Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива» 
Філія Національної суспільної телерадіокомпанії України 
«Київська регіональна дирекція» «Центральний канал» 
Філія Національної суспільної телекомпанії України 

«Центральна дирекція, канал «Культура» 
ТРК «Альта» 

Громадсько-політична газета «Вісник Переяславщини»

Видавничий партнер: 
«Калина-Принт»

Адреса форуму:
08401, Україна, Київська область,

м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30

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

організаційного комітету VІ 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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VI «СІКОРСЬКІ  ЧИТАННЯ» 1

13 жовтня 2017 р. з нагоди 94-ої річниці від дня 
народження Героя України, визначного музейного діяча Михайла 
Сікорського у стінах Державного вищого навчального закладу 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» відбувся VI Всеукраїнський історико-
культурологічний форум «Сікорські читання». За попередні 
роки на полях цього дійства відбулися чисельні наукові та 
творчі зібрання. Не виключенням став вже вшосте проведений 
захід, який відвідали представницькі делегації постійних 
співорганізаторів – Національної спілки краєзнавців України 
та Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав». Цьогоріч уперше форум відвідала делегація 
громадської ради при Міністерстві культури України. Значне 
організаційне сприяння та підтримку роботи заходу здійснили: 
видавничий партнер «Калина-Принт», творче об’єднання 
художників Переяславщини «Полотно», а також підрозділи 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»: соціально-гуманітарний 
відділ, кафедра мистецьких дисциплін, бібліотека, наукове 
товариство. Інформаційними партнерами заходу традиційно 
виступили Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська 
ініціатива», Державна телерадіокомпанія «Культура», 
ТРК «Альта», тижневик «Культура та життя», громадсько-
політична газета «Вісник Переяславщини».

Активну участь у роботі форуму узяла громадськість 
міста та району, науковці, музейні працівники, освітяни, 
студенти. Під час урочистої частини зібрання вітальні промови 
проголосили ректор університету Віктор Коцур, голова 
громадської ради Міністерства культури України Богдан 
Кожушко, громадський та політичний діяч Микола Томенко, 
генеральний директор Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» Олексій Лукашевич, заступник 
міського голови м. Переяслава-Хмельницького Валентина 
1 Друкується за: Нагайко Т.Ю. VI «Сікорські читання» / Тарас Нагайко // 
Краєзнавство. – 2017. – № 3–4. – С. 314–317.
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Губенко, голова Національної спілки краєзнавців України 
Олександр Реєнт. Промовцями вкотре було підкреслено 
значиму роль та важливість постаті М.І. Сікорського у розвиту 
вітчизняної музейної справи та культури загалом. 

У межах заходу відбулося п’яте вручення Премії імені 
Героя України Михайла Сікорського Національної спілки 
краєзнавців України. Лауреатами цієї високої нагороди став 
21 представник наукової та творчої громади України. Цього 
року до почесної когорти додалися діячі культури з Волинської, 
Житомирської, Київської та Хмельницької областей: Наталія 
Пась, Лариса Копійченко, Віра Мельник, Олег Погорілець.

Під час урочистої частини форуму відбулася презентація 
поетичної збірки Віктора Єганова «Всім, хто має в душі 
вишиванку», яку представила сестра поета заслужений 
журналіст України, головний редактор тижневика «Аграрний 
тиждень. Україна» Наталія Черешинська. Одразу після 
урочистої частини форуму книга була представлена бійцям 
АТО, що проходять реабілітацію в Українському державному 
медико-соціальному центрі ветеранів війни, що у с. Циблі 
Переяслав-Хмельницького району. Ця патріотична акція 
відбулася завдяки старанню постійної учасниці форуму 
заслуженого журналіста України, президента Всеукраїнського 
благодійного фонду «Журналістська ініціатива», кавалеру 
ордена княгині Ольги ІІІ-го ступеня Людмили Мех. Свої 
книжки для бібліотеки медичного закладу передав письменник, 
журналіст та прижиттєвий біограф М.І. Сікорського 
Микола Махінчук.

Традиційно програма «Сікорських читань» включила 
численні мистецькі виставки та майстер-класи, підготовлені 
викладачами та студентами університету. Наукова частина 
форуму була представлена роботою круглого столу 
«Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, 
постаті», присвяченого пам’яті вітчизняних археологів 
Михайла Сікорського, Михайла Кучери та Олега Сухобокова. 
Окрім місцевих дослідників, участь у зібранні взяли науковці 
Інституту археології НАН України, делегацію яких очолив 
завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології, 



14
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ 
Олександр Моця.

Напередодні роботи VI Всеукраїнського історико-
культурологічного форуму «Сікорські читання» відбувся другий за 
ліком художній пленер приурочений вшанування пам’яті Михайла 
Івановича Сікорського, організований творчим об’єднанням 
переяславських художників «Полотно». 

Засновники форуму ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» та громадська культурно-просвітницька організація 
«Переяславський скарб» висловлюють щиру вдячність усім 
партнерам, учасникам, гостям зібрання та сподіваються на 
подальшу плідну співпрацю. 

Заступник голови організаційного комітету 
VI Всеукраїнського історико-культурологічного 

форуму «Сікорські читання», 
кандидат історичних наук – Тарас Нагайко



15

СТЕНОГ РАМА
урочистого відкриття

VІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму
«Сікорські читання» та вручення

Премії імені Героя України Михайла Сікорського
Національної спілки краєзнавців України

[Звучить пісня «Чарівна скрипка» («Сіла птаха»); слова 
Юрія Рибчинського; музика Ігоря Поклада – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Доброго дня! Доброго 
дня, вельмишановне товариство! Шановні гості, шановні 
студенти, викладачі – всі ті, хто сьогодні прибув до Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди на наші щорічні святкові заходи. Просто 
іншого слова підібрати не можу, адже щороку під оцим 
поглядом крізь віки, крізь час Михайла Івановича Сікорського в 
залі нашого університету ми вітаємо учасників Всеукраїнського 
історико-культурологічного форуму «Сікорські читання». 
Цього року вони у нас відбуваються вшосте. Тож я ще раз і 
ще раз вітаю усіх гостей і учасників шостого Всеукраїнського 
історико-культурологічного форуму «Сікорські читання»!

Цього року, втім, як і завжди, захід проходить 
напередодні, і присвячений річниці з дня народження нашого 
видатного земляка, людини, без якої неможливо уявити 
Переяслав сьогодні, без якої Переяслав і не був таким, яким ми 
його звикли бачити – Михайла Івановича Сікорського. Цього 
року захід присвячений 94-ій річниці з дня народження нашого 
великого переяславця. І, як завжди, вшановуючи пам’ять цієї 
незабутньої людини, ми покладаємо квіти до підніжжя його 
могили. Квіти до пам’ятника Сікорського!

[Залою проносять квіти для Героя України 
М.І. Сікорського – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Дякую. Щороку 
Всеукраїнський  історико-культурологічний  форум 
перетворюється на майданчик, на якому реалізуються, 
започатковуються і, найприємніше, що продовжуються багато 
наукових, мистецько-культурних проектів. Не виключенням 
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стане і наше сьогоднішнє зібрання. Це вже видно із списку 
учасників, які прибули. Про це трохи згодом. А найголовніше, 
що щороку на цій сцені відбувається найголовніша, не побоюсь 
цього слова, подія нашого форуму – це вручення Премії імені 
Героя України Михайла Івановича Сікорського Національної 
спілки краєзнавців України. Сьогодні ця церемонія на нашій 
сцені відбудеться вже вп’яте. Вп’яте ми будемо вітати 
найкращих краєзнавців і істориків України, яким на цій сцені 
будуть вручені ці почесні і визначні премії. Це також історична 
подія. Хоч і невеличкий, але ж все ж таки ювілей, який 
свідчить про те, що наш форум став вже традиційним, має 
свою історію і обов’язково матиме продовження. Засновники 
форуму. Про них обов’язково потрібно сказати. Це Державний 
вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди», громадська культурно-просвітницька організація 
«Переяславський Скарб». Співорганізатори: Національна спілка 
краєзнавців України, Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав». І надзвичайно приємно, що завжди 
є партнери, люди, організації, громадські організації, які 
долучаються до проведення нашого форуму. Сьогодні ми їх 
також маємо назвати і обов’язково подякувати партнерам, які 
на постійній основі долучаються до організації. Це Громадська 
рада при Міністерстві культури України, наукове товариство 
Державного вищого навчального закладу «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» і творче об’єднання «Полотно». 
Вельмишановне товариство, я прошу оплесками подякувати 
всім цим людям і організаціям!

Дуже вдячні нашим інформаційним партнерам, які 
доносять до широкого загалу інформацію про те, що 
відбувається в стінах нашого університету. Адже дійсно, 
ми живемо всі в інформаційному суспільстві, в час коли 
інформація вирішує все. Так от, дякуємо людям, які виконують 
цю високу і почесну місію. Інформаційні партнери заходу: 
Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива», 
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державна телерадіокомпанія «Культура», телерадіокомпанія 
«Альта» міста Переяслав-Хмельницький, громадська політична 
газета «Вісник Переяславщини» і видавничий партнер – 
«Калина-принт». Дякую всім! Ці оплески Вам, шановні, за 
вашу постійну турботу, підтримку і допомогу. Отже, всі ці 
люди, всі ці організації ставлять собі єдину мету – вшанування 
подвижницького подвигу Михайла Івановича Сікорського і 
сприяння розвитку наукових та творчих ініціатив у сфері 
історичної науки, культури та мистецтва. Сьогодні ми радо 
і щиро вітаємо гостей, які прибули до нас для участі в 
черговому форумі, які є окрасою, звичайно, основним 
стержнем сьогоднішньої наукової програми. 

Отже, сьогодні, на нашому святі присутні: Національна 
спілка краєзнавців України на чолі з Реєнтом Олександром 
Петровичем – голова Національної спілки краєзнавців 
України, заступник директора Інституту історії Національної 
академії наук, член-кореспондент Національної академії наук 
України, доктор історичних наук. Радо вітаємо Маньковську 
Руслану Вікторовну – заступника голови Національної 
спілки краєзнавців України, старшого наукового співробітника 
Інституту історії України Національної академії наук, 
кандидата історичних наук. Радо вітаємо Удода Олександра 
Андрійовича – заступник голови Національної спілки 
краєзнавців України, завідувач відділу історії культури історії 
України Національної академії наук, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України, доктор 
історичних наук. Ще раз оплески цим чудовим людям! 
Вітаємо Дмитрука Володимира Івановича – відповідального 
секретаря Національної спілки краєзнавців України. Сьогодні 
разом з нами Милько Володимир Іванович – прес-
секретар Національної спілки краєзнавців України, член 
Президії спілки.

Андрусишин Богдан Іванович – член Президії 
Національної спілки краєзнавців України.

Скавронський Павло Степанович – член Президії 
Національної спілки краєзнавців України, голова Житомирської 
обласної організації.
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Букет Євген Васильович – член Правління 

Національної спілки краєзнавців, головний редактор газети 
«Культура і життя».

Пась Наталя Олександрівна – директор Камінь-
Каширського народного краєзнавчого музею (Волинська 
область). До речі, Лауреат Премії імені Михайла 
Івановича Сікорського. 

Ми радо вітаємо і нинішніх, і минулих лауреатів! 
Погорілець Олег Григорович – директор 

Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» 
(Хмельницька область).

Архипова Світлана Іванівна – головний інженер 
Інституту історії Національної академії наук України 
і Лупандін Олексій Ігорович – молодший науковий 
співробітник Інституту історії Національної академії наук. 
Делегація Національної спілки краєзнавців України. 

Сьогодні в нашому залі Громадська рада при 
Міністерстві культури України на чолі із Кожушко Богданом 
Васильовичем – головою Громадської ради Міністерства 
культури України, представляє українське товариство охорони 
пам’ятників історії та культури. 

Вітаємо Зеленецького Дмитра Олексійовича – 
керівника Апаратної служби Міністра культури.

Диннікова Ірина Олегівна – відповідальний секретар 
Громадської ради Міністерства культури. 

Руденко Юлію Леонідівну – начальник відділу розвитку 
історико-культурних заповідників. 

Гладка Людмила Вікторівна – головний спеціаліст 
відділу історико-культурних заповідників. 

Юрченко-Микита Олена Володимирівна – український 
комітет ICOM (Міжнародної ради музеїв). 

Вітаємо Нагайка Тараса Юрієвича – голова громадської 
культурно-просвітницької організації «Переяславський 
Скарб», заступник голови організаційного комітету форуму 
«Сікорські читання».

Невмержицька Ірина Миколаївна – громадське 
об’єднання «Відкритий інформаційний простір «Гласність».



19
Нікіфорова Ірина Анатоліївна – громадське об’єднання 

«Андріївсько-Пейзажна Ініціатива».
Соловйова Марина Михайлівна – громадське 

об’єднання «Чотири королеви».
Просимо оплесками привітати їх! Сьогодні надзвичайно 

багато в нас учасників, кожен із них заслуговує уваги, пошани 
і вдячності за те, що прибув сьогодні до нас.

Черватюк Людмила Дмитрівна – громадське 
об’єднання «Жінки майбутнього». 

Боргун Тарас Сергійович – представник оргкомітету 
охорони літературної спадщини Громадської ради Міністерства 
культури України. 

Оганесян Олена Михайлівна – Українська єпархія 
Вірменської Апостольської Церкви.

Мостицька Тетяна Миколаївна – головний спеціаліст 
управління з переміщення культурних цінностей.

Строкова Людмила Володимирівна – генеральний 
директор «Національного музею українського народного 
декоративного мистецтва».

Стебельська Олена Стефанівна – заступник 
Громадської ради Міністерства культури України, голова 
громадського об’єднання «Арт-Креатив».

Ось така потужна делегація представляє сьогодні 
Міністерство культури України.

На цьому, на щастя, не закінчується перелік 
шановних гостей! 

Вітайте Томенка Миколу Володимировича – 
доктора політичних наук, громадського та політичного 
діяча, Лауреата першої Премії імені Героя України Михайла 
Івановича Сікорського. Щороку він з нами і це надзвичайно 
приємно. Це також ознака високого статусу і високого рівня 
нашого зібрання. 

Ми вітаємо Моцю Олександра Петровича – члена-
кореспондента Національної академії наук України, доктора 
наук, професора. 

Раді вітати Войцехівского Бориса Михайловича – 
Лауреата першої Премії Героя України Михайла Сікорського.
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Гич Михайло Миколайович – краєзнавець, меценат, 

заслужений юрист України, Лауреат Премії імені Героя України 
Михайла Сікорського. 

Серед наших гостей представники міської влади 
Переяслава також. 

Неможливо уявити Переяслав вже без університету. 
І просто неможливо уявити університет без нашого древнього, 
сивочолого, але вічно юного завдяки студентській енергії і 
посмішкам наших студентів, міста.

Отже, Губенко Валентина Валеріївна – заступник 
міського голови Переслав-Хмельницького. Завжди разом з нами.

Приємно, що не залишає без уваги наші заходи 
Лукашевич Олексій Михайлович – генеральний директор 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Вітаємо Махінчука Миколу Гавриловича! Видатна 
людина. Не побоюсь цього слова. Біограф Михайла Івановича 
Сікорського, заслужений журналіст України, член Національної 
спілки письменників України і Лауреат Премії імені Михайла 
Івановича Сікорського.

Завдяки таким людям ми відкриваємо для себе нові і 
нові сторінки з життя наших сподвижників і видатних людей. 
Дякуємо Вам за Вашу працю!

Вітаємо Мех Людмилу Григорівну – заслуженого 
журналіста України, президента Всеукраїнського фонду 
«Журналістська ініціатива», кавалера ордену Княгині Ольги 
ІІІ ступеня. Це, до речі, – нова регалія, новий пункт в її списку. 

Ми вітаємо Вас з цим ще раз всім залом! 
Надзвичайно у нас сьогодні багата культурна і наукова 

програма. І, трішки відкриваючи завісу, я Вам хочу представити 
Черешинську Наталію Миколаївну – заслуженого журналіста 
України, головного редактора тижневика «Аграрний тиждень».

Сьогодні у неї надзвичайно відповідальна і приємна 
місія. Я анонсую, що сьогодні, Наталя Михайлівна представляє 
книгу. Надзвичайно цікаву, надзвичайно вагому книгу, здобуток 
українського поета Віктора Єганова. Він проживає в Гельсінкі 
у Фінляндії, але творить і думає українською. І сьогодні вона 
буде представляти на нашому форумі його книгу «Всім, хто 
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має в душі вишиванку». Це надзвичайно урочистий момент. 
Ми дякуємо і вітаємо нашу шановну гостю!

Вітаємо ми також людей, які свого часу займали 
відповідальні пости в нашому місті, керували містом. Серед 
нас сьогодні Якименко Іван Петрович – міський голова 
Переяслава-Хмельницького в минулому. Але це також 
постійний учасник нашого форуму. Тому що політика в житті 
політиків скороминуча. Але от його невгасимий інтерес, його 
зацікавленість в усіх творчих ініціативах і культурних, які 
проходять в нашому місті, вона не зникає. Ми дякуємо йому 
за постійну увагу до нашого форуму!

Ми раді вітати представників міської ради, представників 
Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, 
викладачів та всіх учасників і гостей форуму. Як ви бачите, 
надзвичайна представницька сьогодні аудиторія. 

Розширюється географія учасників, з’являються нові 
обличчя. Надзвичайно приємно, що провідні науковці постійно 
присутні тут, в залі, разом з нами. Це говорить про авторитет 
нашого зібрання, про те, що з кожним роком зміцнюється 
коло його учасників, зміцнюється авторитет і ми маємо чим 
пишатися. І ці традиції будуть розвиватися і надалі. 

Отже, ще раз і ще раз дозвольте мені привітати всіх 
учасників і гостей Всеукраїнського історико-культурологічного 
форуму «Сікорські читання»!

Дякуємо Вам, що Ви з нами!
Попереду надзвичайно насичена наукова і культурна 

програма. А от для того, щоб надихнути Вас, створити Вам 
відповідний творчий настрій (хоча і без того, ми впевнені, 
що він і відповідний, і творчий, але все ж таки є традиції і 
не будемо їх порушувати) із побажанням до Вас звертається 
талановита, яскрава, красива, чарівна україночка – Настя 
Петрова. Яка, мені здається, найкраще налаштує всіх нас на 
цю творчу продуктивну хвилю. Зустрічайте, на цій сцені для 
вас Анастасія Петрова!

[Звучить пісня «Україна» («Велична та могутня 
Україно…»; слова: Ірина Бартошевська; музика: Ірина 
Бартошевська; виконує: Анастасія Петрова) – Ред.].
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Молоткін Олександр Юрійович. Вас вітала 

Анастасія Петрова!
Як я вже сказав, тисячолітній сивочолий Переяслав 

буде завжди молодим, поки звучать в ньому такі голоси, 
поки є такі дівчата, хлопці, які пам’ятають свою історію, 
які чітко усвідомлюють, громадянами якої країни вони є. 
З Вашого дозволу, давайте ще раз привітаємо Настю, яка так 
хвилювалась перед ти, як вийти до такої шанованої аудиторії. 

Отже, шостий Всеукраїнський історико-культурологічний 
форум приймає державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди. Вельмишановне товариство, Вас 
вітає ректор університету, академік Національної академії 
педагогічних наук України, доктор історичних наук, професор – 
Віктор Петрович Коцур. 

Коцур Віктор Петрович. Шановні колеги, сердечно 
вітаємо Вас в стінах нашого університету! Шостий історико-
культурологічний форум присвячений Михайлові Івановичу 
Сікорському розкриває нові горизонти пізнання, нові аспекти 
дослідницьких практик, озброює нас людиновимірними 
підходами до життя, науки, здобутків. Один мудрець сказав, 
що камінь живе довше, ніж людина, але саме людина творить 
безсмертя у всьому до чого торкається її життєвий подвиг. 
Життєвий подвиг Михайла Івановича Сікорського окреслений 
не лише потужним комплексом музеїв, але, насамперед, 
тим потужним інтелектуальним простором, культурним, 
соціокультурним простором, який він створив у нашому місті. 
Цей простір перейшов рамки міста. Він став тією потужною 
інтелектуально силою, яка спонукає краєзнавців, музеєзнавців, 
творчих людей до нових пошуків до нових звершень, до 
осмислення нашої сутності через музейну справу. Тож бажаю 
нинішньому форуму насамперед творчості. Вияву нових 
аспектів і нових моментів, які надихатимуть нас впродовж 
наступних років. Творчості, натхнення і успіхів роботі 
форуму! Дякую! 

Молоткін Олександр Юрійович. Вельмишановне 
товариство, ми продовжуємо урочистості, продовжується 
урочисте засідання і до слова запрошується Кожушко Богдан 
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Васильович – голова Громадської ради Міністерства культури 
України, він представляє українське товариство охорони 
пам’ятників історії та культури.

Кожушко Богдан Васильович. Шановні пані та панове, 
організатори та учасники форуму! Маю честь привітати Вас 
з проведенням чергового, шостого Всеукраїнського історико-
культурного форуму «Сікорські читання»! На українських 
теренах добре відома плеяда видатних особистостей, 
зусиллями і невтомною працею яких творилася славна історія 
українського народу. Серед них достойне місце займає постать 
історика, культуролога та науковця Михайла Івановича 
Сікорського. Уродженця столичного гетьманського Чигирина, 
який від самого початку створення і впродовж наступних трьох 
десятиліть керував заповідником у Вашому чарівному місті. 
Життя подвижника, збирача і дослідника нашої культурної 
спадщини тісно пов’язані з Переяславщиною, де, за майже 
60 років невтомної своєї праці, Михайло Іванович розкопав 
багатющий пласт історії культури цієї древньої землі. Як 
пам’ять про себе він залишив нам працюючих 24 тематичні 
музеї, які входять до складу Національного заповідника і у 
фондах яких зберігається майже 173 тисячі одиниць музейних 
предметів. Діяльність Івана Михайловича отримала належну 
державну оцінку. Він став заслуженим працівником культури 
України, Лауреатом Державної премії імені Тараса Григоровича 
Шевченка, багаторазовим орденоносцем і, нарешті, за часів 
незалежності йому було присвоєно звання Героя України з 
врученням ордена Держави. Особливо, слід відзначити, що 
Михайло Сікорський був одним лише із трьох славетних 
українських пам’яткоохоронців і музеєзнавців, яким було 
присвоєно за визначні трудові досягнення найвищого ступеня 
відзнаки в Україні – звання Героя України.2 Успішна діяльність 
VI Всеукраїнського форуму із символічною назвою «Сікорські 
читання» буде найкращим свідченням збереження вічної 
пам’яті про цю світлу постать. Сподіваюся, що переяславчани 
стануть достойними продовжувачами благодатних справ 
Михайла Сікорського.
2 Окрім М.І. Сікорського цю відзнаку отримали П.Т. Тронько та Б.Г. Возницький.
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Це мене уповноважили офіційно зачитати від Громадської 

ради таке звернення Вам із Міністерства культури. А від себе 
декілька слів хочу сказати. Буквально трохи займу Ваш час. 
Повертаюся майже на рік назад. Які були гарячі сперечання в 
Міністерстві культури довкола конкурсу на посаду генерального 
директора Вашого заповідника, в якому, як ми вже говорили, 
творив і працював Ваш видатний земляк і наш українець. Тоді 
тільки починались конкурсні процедури. Питання було нове, 
свіже і дякую долі, що склалося так, що наша Громадська рада 
приймала в цих виборах генерального директора в конкурсній 
комісії дуже активну участь. Було делеговано мене членом 
конкурсної комісії, обрали головою. І радий за одне, знаючи 
показники сьогоднішньої діяльності заповідника, знаючи, яку 
важливу містобудівну роль він має у Вашому місті, що вибір, 
на якому ми настояли, був правильним. Життя річне показало 
наскільки наша громадськість може і не помилятися. Дуже Вам 
вдячний і за те, що йому допомагає активно Ваш науковий 
заклад. Тому що він був випускником і захищав дисертацію 
саме у Вас. Тримайтесь, так як ви вмієте, і спільно працюйте 
у Ваших великих справах! Дякую Вам за увагу!

Молоткін Олександр Юрійович. І ми дякуємо! Радо 
запрошуємо до слова Томенка Миколу Володимировича – 
доктора політичних наук, громадського та політичного діяча, 
Лауреата першого вручення Премії імені Героя України 
Михайла Сікорського.

Томенко Микола Володимирович. Для мене велика 
честь бути на цьому зібранні, подяка батькам-засновникам 
«Сікорських читань». Оскільки ми, українці, маємо таку 
спеціальну рису, що в якийсь момент ми забуваємо тих 
людей, які творили історичну науку, які фундамент української 
справи збудували. І я зараз, кидаючи оком на трьох людей, які 
фактично сучасне краєзнавство, музеєзнавство, архівознавство 
створили, з сумом порівнюю ситуацію довкола Михайла 
Івановича Сікорського, якого шанують, поважають і Віктор 
Петрович, і вся команда тут переяславська й київська, 
скажімо з тим, що відбувається з моїм одним із ідеологічних 
і світоглядних вчителів, з його ім’ям, його спадщиною – 
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Борисом Григоровичем Возницьким3. Коли тут молоді 
менеджери, які, таке враження, польську культуру захищають 
чи американську культуру, не українську. То ім’я його зняте 
із Львівської художньої галереї, то ледь там не регалії всі 
повідбирати і так далі. Це ганьба, то що робиться. Тому що 
Михайло Іванович, Борис Григорович і Петро Тимофійович 
Тронько – це три постаті, це три герої українські, які створили 
всю цю традицію, на якій ми стоїмо: і наша краєзнавча 
школа, і наша архівознавча школа, і наша історична. Тому 
це потрійна повага до шостого зібрання, що тут є стабільна, 
чітка і зрозуміла позиція. Тому я не міг, рухаючись на Черкаси 
на конференцію, не підтримати. Щоб і сказати, і виявити цю 
повагу. Бо без такої спадковості нам дуже важко, дуже важко 
працювати і боротися. 

І другу тезу свою скажу. Ми нещодавно мали серйозні 
дискусії у нас на рідному історичному факультеті Київського 
національного університету Шевченка про роль міста в 
історичній науці в сьогоднішніх реаліях. І я висловився про 

3 Возницький Борис Григорович (1926–2012) – український мистецтвознавець, 
академік Української академії мистецтв, Герой України (за визначний внесок у 
національне відродження України, багаторічну подвижницьку діяльність на 
ниві збереження та популяризації духовної спадщини українського народу, 
особисті заслуги у розвитку музейної справи), лауреат Національної Премії 
імені Тараса Шевченка, доктор «Honoriscausa» (почесний доктор, доктор 
без захисту дисертації) Краківської вищої педагогічної школи. Його називали 
ангелом-охоронцем українського мистецтва, майстром часу, сеньйором музеїв. 
За неповними підрахунками Возницький Б.Г. із колегами врятували близько 
36 тис. творів мистецтва. За його ініціативи було засновано 16 музейних 
комплексів (музей імені Івана Федорова, музей-садиба Маркіяна Шашкевича, 
музей «Русалки Дністрової» тощо), відновлено замки Галичини (так звана 
«Золота підкова»: Олеський, Золочівський, Підгорецький та Свірзький). В нашій 
державі в галузі музейної справи є дві людини (Михайло Сікорський та Борис 
Возницький), які були удостоєні високого звання Герой України. У 2013 р. 
заснована Премія імені Бориса Возницького, що вручається «за вагомий 
особистий внесок у розвиток музейної справи». Засновники: Національний 
історико-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», Львівська 
Національна галерея мистецтв, благодійний фонд «Мистецький арсенал». 
Вручається раз на два роки одному лауреату. (Див.: Альманах вшанування 
«Охоронець львівських скарбів» (присвячений Б. Возницькому) / Укладач 
Романюк Л.П.; Ред. Мордовенко П.О. − Львів, 2013. – 15 с.).
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те, що ми не можемо далі жити, коли історична наука в 
широкому контексті живе своїм життям, а держава живе своїм 
життям. Те, що відбувається сьогодні, і те, що відбулося в 
Парламентській асамблеї Ради Європи говорить про те, що 
сьогодні українська держава немає етнонаціональної політики, 
немає мовної політики, немає міжконфесійної політики, і вона 
немає цього по одній простій причині – бо немає інститутів, 
немає науковців, які би були задіяні, допомагали ухвалювати 
рішення. Коли я з політиками зустрівся після засідання і 
почав їм розповідати, що ж Ви не використали… Візьміть 
елементарні речі! В нас Всеукраїнський перепис 2001 року. 
Він чітко нам розповідає, що в Закарпатті за Всеукраїнським 
переписом 2001 року українців – 80,5%, а угорців – 12,8%. Як 
ми можемо робити другу регіональну чи якусь мову угорську, 
коли 80% живе українців. Дійсно є проблема Берегово і 
Береговського району. То ми можемо в межах «Закону про 
національні меншини» в інший спосіб знайти механізм як 
знаючи державну мову, всі знаючи, ми будемо пошановувати і 
традицію національної меншини. Чи в Чернівецькій області, де 
українців – 75%, а румун – 12%, а молдаван – 8%. І вони так 
само компактно проживають в кількох районах. Як ми можемо 
отримувати удари, коли ми праві в цій ситуації! Просто не 
підперта влада науковою фаховою частиною, де могли б 
підказати як захищати. Чи це на Парламентській асамблеї, 
чи в інший спосіб. Тому наше завдання, що надзвичайно 
важливо, все-таки не просто констатувати проблему, не просто 
пропонувати, а максимально вмонтовувати науковців, експертів, 
фахівців в механізм ухвалення рішення. Тому що дійсно ми 
виглядаємо зараз не дуже симпатично. Тому що при всій 
повазі, я підтримую Закон «Про освіту»4 звичайно і так далі. 
Але зрозуміло було, що за логікою речей, як двадцять років 
нічого не робили, то місяць можна було почекати. Ми могли б 
в першому читанні відправити проект закону у Венеціанську 
комісію, попрацювати, залучити науковців, фахівців і не мали 
4 25 вересня 2017 року Президент України підписав Закон «Про освіту», мовні 
положення якого (ст. 7 про мову освіти в Україні) викликали занепокоєння низки 
країн (Польщі, Румунії, Греції, Болгарії, Угорщини).
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б цієї ситуації. Що ж вони направили, як вони проголосували, 
президент підписав і вони його направили. Тому цей приклад 
я наводжу до того, що ми і на наших дискусіях повинні, 
звичайно, бути активними в тій частині, що повертати науку 
в систему ухвалення рішень. Тому я кажу, що концепція, 
коли історики, краєзнавці, в широкому розумінні історична 
наука обґрунтовує рішення політики – неправильна. Є, до 
речі, концепції інші. Як в Ізраїлі, де фактично політики 
жорстко вмонтовані в історичну доктрину і крок ні в ліво, ні 
в право не можуть ступити. Я думаю, що в наших українських 
реаліях ми мусили б говорити про горизонтальну залежність 
історії та політики. Вони взаємно доповнюють і допомагають 
нам. Тому що ми сьогодні в такій ситуації, що кожне наше 
рішення державне мусить чітко бути підперте історичною 
традицією, історичними уроками і науковим баченням. Тому це 
є надзвичайно важливо. 

І третя позиція. Вона, я б сказав так, більш практична. 
Я вчора зустрічався з керівниками всіх дитячих бібліотек 
Київщини та Переяславщини і передав їм подарунки. Ми 
популяризуємо низку дитячих видань. Вчора я презентував 
новий проект нашого фонду «Рідна країна», який, здавалося, 
десь збоку стоїть, але в силу того, що руки ні в кого не 
доходять, ми вирішили його зробити. Це буде діяти через 
систему бібліотек, бо це єдина територія поки що і соціальної 
відкритості, і безоплатності, і людськості, де може будь-яка 
людина зайти, не треба нічого платити, і послухати розумну 
думку. Отже, ми робимо сьогодні по всій Україні такий 
проект захисту наших дітей, які потерпають під час дорожніх 
аварій. Ми замовили… Скандинавські країни винайшли 
такий механізм, коли вони роблять такі спеціальні брелки, 
які захищають дітей. Вони флайтерами називаються. Ми 
зробили це в такій собі українській патріотичній традиції, щоб 
малеча його носила на рюкзачку. Він у вечірній час світиться 
на 400 метрів від фари автомобілів. Наприклад, у Білорусі 
обов’язково діти носять їх, в Естонії обов’язково діти носять, 
у Фінляндії обов’язково діти носять і так далі. Я звертався 
до поліції нашої і так далі. Поки народ осмислює я сказав: 
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«Давайте так! Наш фонд, ми починаємо цей проект, а тоді 
хай уже влада підточиться трошки, так би мовити, допоможе 
нам». Тож, ми починаємо це робити. Діти, які беруть участь в 
конкурсі, зокрема і Київщина та інші регіони, всі отримують 
ці флайтера. Я вчора презентував, там першокласники були, 
я їм про символіку розповідав, а вони сказали: «Ми знаємо, 
що це наша символіка». Перший клас – вже серйозні люди. 
Я кажу: «От дивіться! Ви носите їх. Вдень – ви українці і 
українки. Знаєте, як той класик каже: «Такий малий, а вже 
українець». А ввечері ви як світлячки українські, вас видно». 
Особливо це необхідно в сільській місцевості, коли проїжджає 
автомобіль. Така біда. Так, щоб Ви розуміли проблему. Думаю, 
не всі знають, що за 2016 рік у нас загинуло 172 дитини і 
3823 дитини травмовані. Так просто, щоб Ви розуміли масштаб 
цифр, що відбувається на дорогах. Тому, очевидно, такі речі 
ми мусимо реалізувати навіть у таких практичних справах: і 
патріотизм, і історизм, умовно кажучи, і практична історія.

І завершую. Тут багато моїх друзів, колег, з якими ми в 
університеті вчились. Не перший раз дебатуємо. Тут заступник 
міського голови є. Я трошки, як казали галичани, заскочений 
довготривалою дискусією стосовно назви міста. Я вже скоро 
на пенсію піду, а у Вас ще дискусія буде йти. Тому я прошу, 
щоб Ви трошки активніше вже рухались. Я при в’їзді побачив, 
що тисячолітня назва. Яка вже тисячолітня, вже 1110 років 
Переяславу. Щоб ми все-таки повернули цю історичну назву. 
Знаєте, завжди в такій дискусії знаходяться бабуся або 
якийсь молодий неук, який каже: «Так оце ж таблички ще 
треба малювати», – і так далі. Якщо, наприклад, питання 
табличок, то я з фонду готовий заплатити за нові таблички з 
назвою «Переяслав». Тільки пришвидшуйте повернення назви 
історичного, княжого, славного міста Переяслав, бо це теж 
наша робота. Не лише рекомендувати, а й вимагати і впливати 
на міську владу, щоб ми повертали історичні назви, повертали 
нашу історію і нашу спадщину. 

Всім успішної, конструктивної роботи. Шануймо 
Михайла Івановича і всіх українських класиків, і бажаємо 
університету, заповіднику і всій інтелектуальній українській 
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еліті Переяслава розбудовувати українській світ в Переяславі. 
Так ми потихеньку і до Києва дійдемо і так потихеньку 
український світ переможе в Україні. Дякую! Слава Україні!

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо! До 
слова запрошується Олексій Михайлович Лукашевич – 
генеральний директор національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав».

Лукашевич Олексій Михайлович. Доброго дня! 
Доброго дня всім присутнім! Друзі, колеги, вчителі, дуже 
приємно бачити дійсно в цьому залі тих людей, які закладали 
фундамент наукової ниви в моєму житті. І так само, я думаю, 
в науковому житті Тараса Нагайка, який є одним із фундаторів 
саме цього форуму. Дійсно, ті проблеми, які вже були озвучені 
щойно і Віктором Петровичем, і Миколою Володимировичем, 
вони надзвичайно нагальні. Перш за все, хотілося б сказати, 
що вони багато в чому проходили червоною ниткою у всьому 
житті Михайла Івановича Сікорського. Його боротьба за 
українство, за українські знання, за збереження українських 
традицій – це стало суттю його життя. Той переяславський 
скарб, який ми сьогодні маємо, він надзвичайно цінний. Ми 
зобов’язані його підтримувати в належному стані. 

Дійсно, на цьому тижні була ще одна зустріч у міській 
раді стосовно перейменовування міста, повернення історичної 
назви місту Переяслав. Я думаю, що на сесії 26 жовтня цього 
року депутати вже його підтримають, оскільки були проведенні 
ґрунтовні обговорення з залученням відомих українських 
науковців. Приїздив і Олександр Петрович Моця до нас. Щодо 
багатьох моментів у місті, які стосуються перейменування, 
то навряд чи хтось із мешканців міста говорить: «Я живу у 
Переяславі-Хмельницькому». Все-таки всі говорять: «Їду до 
Переяслава, до Переяславського району, до Переяславщини». 
У цьому контексті хотілося б також доповнити, що люди, які 
працювали з Михайлом Івановичем говорили також про те, 
що він так само бачив повернення місту історичної назви. 
Наводили один надзвичайно яскравий приклад, що книга 
написана ще у 80-х роках Михайлом Івановичем – «На землі 
Переяславській». Не «На землі Переяслав-Хмельницькій», не 
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на будь-якій іншій, а саме «На землі Переяславській». Тому 
хотілося б знову ж таки підтримати цю ініціативу і всіх, хто 
до цього причетний. А причетні всі мешканці Переяслава. 
Підтримати депутатів, підтримати всю громадськість і 
повернути історичну назву нашому місту. У тому числі і в 
честь пам’яті про Михайла Івановича Сікорського5. Знову 
ж таки вдячний університету, Віктору Петровичу за ту 
співпрацю, яку ми на сьогодні маємо. За постійну участь 
студентів у музейному житті, за залучення наших науковців до 
кращих конференцій, до наукових збірників, які формуються 
в університеті. Хотілося б побажати всім міцного здоров’я. 
Запрошую всіх до заповідника, до наших музеїв. Побачите, 
яка краса сьогодні в музеї просто неба, де йдуть зараз зйомки 
фільмів6, відвідують діти музеї. Всім найміцнішого здоров’я і 
творчої наснаги! Дякую!

Молоткін Олександр Юрійович. Запрошуємо до 
слова заступника міського голови Переяслава-Хмельницького 
Валентину Валеріївну Губенко. 

Губенко Валентина Валеріївна. Доброго дня поважне 
зібрання! Сьогодні в цій залі і взагалі в місті будемо казати 
свято. Добра людина з високим чолом і щирими очима. 
У навчальних закладах міста сьогодні день, коли всі учні 
згадують і мандрують, по можливості, шляхами живого 
Михайла Івановича. Делегація від виконавчих органів міської 
ради теж побувала в кількох музеях і залишила з повагою квіти 
біля меморіальної дошки Михайла Івановича Сікорського – 
людини простої. До нього можна було доторкнутися, взяти його 
за руку в будь-який день. Він ніколи не був гордим, ніколи не 
кричав, але його завжди розумів колектив і одностайно його 
5 26 жовтня 2017 р. депутати міської ради Переяслав-Хмельницького 
проголосували за рішення про повернення місту історичної назви – Переяслав. 
Нині відповідне звернення знаходиться на розгляді у Верховній Раді. 
6 Влітку 2017 р. та 19–22 лютого 2018 р. на території Музею народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини проводилися зйомки епізодів 
історичного серіалу «Кріпачка», який планується до виходу на каналі СТБ навесні 
2019 року (див.: Науменко О. Про красуню Катерину в Переяславі знімають 
телесеріал [інтерв’ю записала Ольга Науменко] // Вісник Переяславщини. – 
2018. – 5 березня). 
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думку підтримували. Коли я тільки починала працювати в 
державних структурах, в університеті проводився дуже чудовий 
захід. Я його часто згадую. Мені було  складно доторкнутися 
до Михайла Івановича, подати йому руку в тому плані. Адже 
це був круглий стіл, коли зустрічались два Героя України – 
Леонід Каденюк і Михайло Сікорський7. Ви знаєте, я тоді 
зовсім такими молодими очима подивилася. Боже, наскільки 
це велика і достойна людина! Вона поєднала земне разом з 
небесним. Це – величезна праця. Наші депутати міської ради, 
представляючи територіальну громаду міста, бажають разом з 
усіма жителями, я сподіваюсь, і наш державний педагогічний 
університет підтримає, докласти зусиль і присвятити останній 
рік нашої праці, щоб дати гідне ім’я національному історико-
етнографічному заповіднику «Переяслав». Коли до 85-тої 
річниці видавали збірник, то готували його всі8. Але Михайло 
Іванович казав: «Моє життя – це музеї, і мій заповіт – музеї». 
Тож скільки житимуть музеї – скільки ми будемо його 
прославляти, скільки будемо відвідувати і передавати історію 
нашим молодим нащадкам, стільки буде жити пам’ять про 
Михайла Івановича. Дякую вам всім за увагу! Форуму удачі, 
плідної праці! Михайло Іванович народився неспроста в 
переддень Покрови, а щоб захищати історичну і культурну 
спадщину, що закликав робити і всіх нас разом з Вами. Дякую!

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо, 
вельмишановне товариство, як бачимо Всеукраїнський 
історико-культурологічний форум імені Михайла Івановича 
Сікорського «Сікорські читання» стає майданчиком не лише 
7 24 лютого 2011 року у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся круглий стіл 
«Космічна Україна. Переяславщина», на якому відбулася зустріч М.І. Сікорського 
та Л.К. Каденюка (див.: Левченко Л. Герой-космонавт Леонід Каденюк відвідав 
Переяслав-Хмельницький університет / Людмила Левченко // Педагогічні 
обрії. – 2011. – берез.–квіт. (№ 2). – С. 1–2; Космічна Україна. Переяславщина : 
альманах / [авт. просвіт. проекту: О.О. Базалук, О.І. Шкира ; гол. ред. ради 
Л.Д. Каденюк]. — Переяслав-Хмельницький Київ. обл. ; К. : ЦУЛ, 2012. — 144 с.).
8 Див.: «Музеї – моє життя. Мій заповіт – мої музеї» : [до 85-річчя Михайла 
Сікорського] / [упоряд. Н.А. Перхайло ; ред. Д.С. Мазоха ; фот. В. Сокола]. – К., 
2008. – 30 с.
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суто теоретичних якихось наукових обговорень. Ні, це вже 
майданчик, який продукує ідеї, а ідеї перетворюються у 
дії, які змінюють нашу історію, змінюють наше життя. Це 
ще раз і ще раз говорить про те, що це правильна ідея, що 
це правильна традиція. Ми пишаємося тим, що саме наш 
університет вже вшосте приймає Всеукраїнський історико-
культурологічний форум. Вельмишановне товариство, головна 
подія сьогоднішнього дня – це безумовно вручення Премії 
Національної спілки краєзнавців України імені Героя України 
Михайла Івановича Сікорського. Я пам’ятаю, коли пан Микола 
Томенко отримував цю нагороду, він сказав, що це одна з 
найбільших і найвизначніших нагород в його житті. Я пам’ятаю 
цей момент, я знаю, що він був щирим. Отже, для вручення 
цієї почесної нагороди ми, під ваші оплески, звичайно, на 
сцену запрошуємо Олександра Петровича Реєнта – доктора 
історичних наук, професора, члена-кореспондента Національної 
академії наук України, заступника директора Інституту історії 
Національної академії наук. 

Реєнт Олександр Петрович. Шановні колеги! Дорогий 
Вікторе Петровичу! Саша, Микола Володимирович не так 
сказав. Він сказав: «Я не маю державних нагород, це моя 
перша нагорода від громадського об’єднання». Дорогі друзі, 
вкотре повторюю, що ми побували з делегацією Національної 
спілки краєзнавців України у казці. З четвертого поверху від 
Наталії Олександрівни ми спустились на перший поверх до 
Ольги Іванівни. Побачили ту красу, яку творять викладачі, 
яку творять студенти, побачили знову ж таки їхні усміхнені 
обличчя, побачили звідки ідуть ці спеціалісти-професіонали, які 
дуже потрібні нашій країні, які дуже потрібні, конче необхідні. 
Дорогі друзі, в мене приємна місія. Я буду оголошувати 
сьогодні Лауреатів Премії імені Михайла Івановича. Сьогодні 
якраз день народження його9.

Зараз якраз в цьому залі сидять Лауреати тих років. 
На сьогоднішній день ми маємо за 5 років 25 Лауреатів 
9 Згідно з паспортом Михайло Іванович Сікорський народився 7 листопада 
1923 року, а насправді – 13 жовтня 1923 року. Помер М.І. Сікорський на 88 році 
життя 27 вересня 2011 року. 
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імені Михайла Івановича Сікорського. Рівно 5 років назад 
звернувся Віктор Петрович із громадою Національної 
спілки з пропозицією про започаткування Премії імені Героя 
України Михайла Івановича Сікорського Національної спілки 
краєзнавців. Ми перші виконали це прохання, воно було 
обопільним. Сьогодні присутні перші наші Лауреати: 2013 рік: 
Войцехівській Борис Михайлович – він є, Коцур Віктор 
Петрович – він є, Махінчук Микола Гаврилович – він тут є. 
Дорогі друзі, Сікорська Валентина Іванівна в серпні місяці 
цього року відійшла у вічність. У мене прохання пом’янути її 
хвилиною мовчання.

[Хвилина мовчання – Ред.].
Реєнт Олександр Петрович. Дякую. 2014 рік. Серед 

нас Томенко Микола Володимирович. Він присутній. 2015 рік: 
Петро Коцур (посмертно), Тетяна Неліна, Олександр Остапюк, 
Михайло Гич. Він присутній. 2016 рік: Хомич Петро 
Микитович, Середюк Олександр Миколайович, Вергунов 
Віктор Анатолійович, Андрусишин Богдан Іванович, Годліна 
Лариса Олексіївна і Угорчак Андріян-Юрій Михайлович.10

Але ж ми приступаємо до сьогоднішніх Лауреатів. 
Я хотів би сказати про загальну картину, яка була в нас 
напередодні обговорення людей, які були номіновані від 
обласних організацій. Ви знаєте, дуже активну роботу 
проводять всі організації, але ж найбільш активну роботу 
проводить Волинська, Черкаська, Хмельницька, Київська 
обласна, Київська міська організації, гуртки та осередки, які 
знаходяться там. Якраз їм ми віддали перевагу. Тим людям, 
які на своєму місці проводять величезну роботу: краєзнавчу, 
історико-краєзнавчу, експедиційну та іншу. Я повторю 
Миколу Володимировича, який випускає щорічник із написом 
«Що я зробив для України?»11. Увесь час ці люди думають: 
«Що я зробив для України на своєму місці?» В своєму міському 
музеї чи своїй школі і так далі. От таким людям ми надали 
перевагу. Я буду починати із Волинської обласної організації, 

10 Список лауреатів представлений на стор. 49–50.
11 Український щорічник – діловий щоденник, записник. Щорічно видається із 
2011 р. Проект був започаткований до 20-ї річниці Незалежності України.



34
тому що Наталія Олександрівна, під’їжджаючи, обламалася 
в дорозі, але тим не менше вона прибула вчасно. Давайте я 
дам коротеньку характеристику. Директор Камінь-Каширського 
народного краєзнавчого музею. Автор понад 10 краєзнавчих 
праць з етнографії, пам’ятко-охоронної справи, новітньої історії 
України, постійно бере участь в краєзнавчих конференціях і 
є організатором круглих столів, автором багатьох тематичних 
виставок та інших заходів у районі. Вона є секретарем 
осередку Національної спілки в Камінь-Каширському районі, 
має ряд нагород обласних і Національної спілки краєзнавців 
України, а також є Лауреатом обласної, районної краєзнавчих 
премій. От вона, симпатична жінка, виходить до нас. 

Дорогі друзі, я нагадаю. Ми вручаємо знак «Михайло 
Іванович Сікорський». Дуже симпатичний. Ми вручаємо 
диплом. Він тут, у папці. Ми вручаємо грошову премію. 
Вона невелика, 1000 гривень, але ж Лауреати повинні хоч 
компенсувати собі дорогу назад. Будь ласка! 

Пась Наталія Олександрівна. Спасибі велике, я 
щиро вдячна за пошанування моєї праці, для мене це дуже 
велика честь. Я зворушена тим, що перебуваю сьогодні 
тут, на цій землі, освяченій перебуванням, життям великої 
плеяди яскравого сузір’я великих українців, талановитих, 
мудрих. Мені дуже приємно, що в цьому навчальному закладі 
набираються знань, мудрості, досвіду наші земляки. Було 
зовсім не очікувано, коли перша людина, яку я зустріла в 
стінах цього закладу була моя землячка. Це в гардеробі, коли 
я давала своє речі, питаю дівчаток: «А Ви звідки?» Одна 
дівчина каже: «Я з Черкаської області», а друга дівчинка каже: 
«А я з Волині». «А з Волині то звідки», – питаю. «З Камінь-
Каширська», – вона відповідає. «Отакої, ми – земляки». Дуже 
приємно! Я бажаю усім Вам миру, перемоги, звісно, добра. 
Щиро запрошую до нас, на Волинську землю, яка також 
освячена великими іменами Лесі Українки, Ігоря Стравінського, 
Михайла Кравчука, В’ячеслава Липинського та багатьох інших 
видатних українців. Спасибі Вам велике!

Реєнт Олександр Петрович. Дякуємо Вам!
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Київська обласна організація. Мельник Віра Петрівна, 

працюючи в Національному історико-етнографічному 
заповіднику «Переяслав», 28 років очолює наукову частину 
заповідника, була головою науково-методичної ради та 
фондово-закупівельної комісії, під її керівництвом та за її 
участю планувалась та проводились наукові комплектування 
фондового зібрання, створення численних експозиційних 
планів музеїв заповідника. Вона є автором публікацій з історії 
України, культури та музеєзнавства. Будь ласка, Віро Петрівно!

Мельник Віра Петрівна. Шановне зібрання, я 
щаслива, що я сьогодні на цьому засіданні. Для мене це 
несказанно велика честь – отримати цю нагороду. Я думала 
про те, що найбільше і найкраще, що зробила Національна 
спілка краєзнавців України і наш Державний педагогічний 
університет імені Сковороди, і особисто Віктор Петрович 
Коцур – це заснували цю Премію Героя України Михайла 
Сікорського. І ще хотілося б мені підтримати Валентину 
Григорівну і сказати, що разом всі ми повинні докласти зусиль 
і найменувати наш заповідник іменем Михайла Івановича 
Сікорського. Це буде справедливо, це буде найкраще. Дякую! 

Реєнт Олександр Петрович. Дякую, Віра Петрівна.
Хмельницька обласна організація прислала нам 

Погорілець Олега Григоровича. Він директор Державного 
історико-культурного заповіднику «Межибіж» Хмельницької 
області. Його зусиллями заклад перетворено в провідний 
науково-дослідний та екскурсійно-туристичний центр України, 
здійснено археологічні дослідження Меджибізького замку та 
його реставрацію, створено один із кращих у державі музеїв 
жертв Голодомору 1932–1933 рр. на Поділлі Хмельниччини. 
Він – член правління Хмельницької обласної організації, 
керівник Хмельницької обласної громадської організації, 
«Постійно діюча археологічна експедиція «Меджибіж – 
2000», керівник осередку Національної спілки краєзнавців у 
смт Меджибіж. Будь ласка, Олег Григорович!

Погорілець Олег Григорович. Так довго добирався, 
зрозуміло, потрібно сказати. Доброго дня всім! Дійсно, 
щиро вдячний за високу нагороду. Розцінюю її як стимул 
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для подальшої праці. Для подальшої праці творчої, але й 
рутинної, тому що директор заповідника – це і комендант 
фортеці Меджибізької, це людина, яка виконує всі функції 
по забезпеченню життєдіяльності в першу чергу фортеці, 
її збереження і реставрації. Це висока нагорода. І дійсно, я 
думаю, що потрібно працювати для того, щоб бути гідним 
пам’яті таких великих людей, таких Героїв України як і 
Михайло Іванович, як і Борис Григорович Возницький, якого 
я знав і мав щастя спілкуватися. Чим більше ти пізнаєш 
їхній життєвий шлях, той спадок, який вони залишили, тим 
більше ти розумієш, що потрібно жити так, щоб залишити 
слід в цьому житті, щоб бути гідним пам’яті цих людей, цих 
справжніх Героїв України. Щиро дякую вам! Слава Україні!

Реєнт Олександр Петрович. Дякую, Олег Григорович! 
Все забрав, більше нема нічого. 

Погорілець Олег Григорович. Хотів передати книги для 
університету, якщо можна. 

Реєнт Олександр Петрович. Будь ласка! Я говорив, 
щоб книги для спілки передали, так він сказав, що є 
другий примірник. 

Погорілець Олег Григорович. Для спілки теж є. Ми 
видаємо ось такі збірнички, вже провели 16 конференцій. 
Щорічно маємо 4 конференції. Я думаю і в вас я був, в 
Переяславі на нумізматичній конференції 5 років тому. Так 
що радий буду ще і ще до вас приїжджати і надіюся, що буду 
приймати активну участь тепер вже саме в цьому форумі. 
Так, це я вам дарую до вашої бібліотеки, надіюся що ще і ще 
будуть знову поповнення. 

Реєнт Олександр Петрович. Дякуємо! Ольга Іванівна, 
вам поповнення є в бібліотеку. Шановні колеги, я спеціально 
не називав Житомирську обласну організацію. Вона також одна 
із кращих і, на жаль, Копійченко Лариса Арсентіївна, яка є 
керівником наукової редакційної групи Житомирської обласної 
редколегії наукової документальної серії книг «Реабілітовані 
історією» не змогла після операції приїхати. Павло Степанович 
приїхав, який очолює обласну організацію, з освітянами 
працює дуже плідно. Він й історик, він і освітянин, він і 
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краєзнавець і дуже активний в своїй роботі. Підтримати її і 
передати Премію вже будете на обласному рівні. Будь ласка, 
Павло Степанович! 

Скавронський Павло Степанович. Шановне товариство, 
крім різних конкурсів в нас ще існує, як і в інших областях 
України, обласна краєзнавча премія імені Миколи Костриці. 
Коли ми будемо вручати в присутності представників обласної 
влади, міської влади, присутності громадськості, преси обласні 
премії, то я передам ось цю премію для Лариси Арсентіївни 
Копійченко. Дякую! 

Реєнт Олександр Петрович. Ще раз привітаємо 
Лауреатів та побажаємо плідної, натхненої роботи на 
краєзнавчій ниві!

Дорогі друзі, в мене є ще одна приємна місія – 
вручити членські квитки для нових людей, які поступили у 
спілку краєзнавців. 

Співробітник університету Ващенко Анна Петрівна 
№ 22866. Аня, будь ласка! Ось вам квиток. 

Коржов Юрій Борисович. Прохання отримати Колибенку 
Олександру, голові місцевої спілки. 

Шановні колеги, шановні друзі, Віктор Петрович, 
студенти, викладачі нам завжди приємно приїжджати. Ми 
працюємо тут. Я Віктора Петровича знаю багато років, більше 
20-ти років. Я думаю, що він ректор від Бога і Переяслав-
Хмельницькому державному університету пощастило з таким 
ректором. Треба його підтримати. Дуже важко зараз працювати 
керівнику, дуже важко. Треба підтримувати. А ту казку, яку він 
зробив протягом останніх 18-ти років, як він керує, то треба 
мати сили, мужність, натхнення і дай Бог йому здоров’я! 
Щиро дякую!

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо! Дякуємо! 
Отже, вельмишановне товариство, відбулася ця історична 
подія, яка вже назавжди записана своїми літерами в історію 
Всеукраїнського культурологічного форуму і також в історії 
Національної спілки краєзнавців України. Відбулося вручення 
Премії імені Героя України Михайла Івановича Сікорського. 
Прошу вас ще раз підтримати всіх і привітати цьогорічних 
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Лауреатів! Це дійсно вагома нагорода, це визнання багаторічної 
плідної діяльності на славу України, на славу своєї рідної 
землі. Не будемо відходити від традицій, привітаємо наших 
Лауреатів та всіх гостей пісенно. Краще і не придумаєш. 
Для вас сьогодні співає надзвичайно талановита, красива, 
яскрава і, не побоюсь повторювати цього слова, справжня 
україночка Анна Лящ. Сьогодні для вас, усіх Лауреатів Премії 
імені Сікорського 2017 року. 

[Звучить пісня: «Долиною» («Полем, болем, долиною…»); 
слова: ILLARIA; музика: ILLARIA; альбом: «Вільна» (2010 р.); 
виконує: Анна Лящ – Ред.].

Анна Лящ. Дякую!
Молоткін Олександр Юрійович. І ми дякуємо. Анна 

Лящ вітала всіх Лауреатів Премії імені Героя України Михайла 
Івановича Сікорського 2017 року. В історії української культури 
надзвичайно багато пісень, які вже стали по-справжньому 
народними. Хоча всі ми знаємо їх авторів, ми знаємо їх імена, 
але ця пісня настільки відповідає душі народу українського, 
що інакше як народними їх назвати не можна. Сьогодні в 
честь Лауреатів 2017 року Премії Михайла Сікорського з 
нашої сцени прозвучить саме така пісня. Слова її знають 
всі, не зважаючи на вік, соціальний, економічний статус. Ця 
пісня вже давно стала візитівкою України, її душею, творчим 
і музичним символом. «Два кольори». Сьогодні її нам дарує 
Андрій Іващенко.

[Звучить пісня «Два кольори»; слова Дмитра Павличка; 
музика Олександра Білаша; виконує Андрій Іващенко – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо! Дякуємо 
Андрію Іващенку за це гідне привітання наших Лауреатів 
2017 року. Ми надзвичайно вдячні, що кожного року з нами, 
на нашому Всеукраїнському історико-культурологічному 
форумі Людмила Григорівна Мех – заслужений журналіст 
України, Президент Всеукраїнського форуму «Журналістська 
ініціатива». Знаючи Людмилу Григорівну, від неї завжди 
можна очікувати приємних сюрпризів, приємних подарунків, 
інтелектуальних подарунків. Сьогоднішній наш форум не 
став виключенням. Сьогодні вона запросила і привезла для 
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участі у нашому науковому, інтелектуальному, культурному 
зібранні надзвичайно цікаву людину, яку я з радістю хочу вам 
представити. Наталя Миколаївна Черешинська – заслужений 
журналіст України, головний редактор тижневика «Аграрний 
тиждень України». Але сьогодні вона із, можливо, на перший 
погляд, незвичною місією. Щойно прозвучала прекрасна пісня 
«Два кольори». Вишиванка – генетичний код нації, щось 
особливе, щось невловиме, щось те, що об’єднує всіх нас 
невловимими чорними, білими нитками нашого життя і нашої 
нелегкої історії. І сьогодні Наталя Миколаївна представляє 
книгу «Всім, хто має в душі вишиванку». Це книга поета, який 
проживає у Фінляндії, але це справжня українська людина. 
Українська людина душею залишається українцем завжди, куди 
б не закинула його доля і час. Отже, про цю книгу, про цей 
здобуток фінського українця нам сьогодні і розповість наша 
чарівна гостя, прошу! 

Черешинська Наталя Миколаївна. Дякую, шановні 
друзі! Дякую, українці, за таку дуже приємну нагоду! Я хочу 
Вам всім передати щирі вітання від українців Фінляндії. 
Вони сумують за батьківщиною. Але вони працюють там. 
Вони вже більше двадцяти років. Я Вам скажу, що вони 
дуже обережно, дуже бережно і дуже натхненно ставляться 
до нашої української мови. Вони співпереживають все те, що 
переживаємо тут ми. І не могли не відгукнутися на ті події, 
які відбуваються у нашій країні. Я сьогодні, завдяки Людмилі 
Мех із фонду «Журналістська ініціатива», привезла збірник. 
Він називається «Всім, хто має в душі вишиванку». Але Ви 
не подумайте, що це збірник тільки про патріотів. Тут багато 
любові, тут багато емоцій, тут багато чудової української мови. 
Ви – майбутні викладачі, у Вас тут просто храм. Я, коли 
сьогодні зайшла, я уперше у Вас в університеті, я просто була 
здивована, я була зачарована! І я дуже сподіваюсь, що у цій 
книзі Ви знайдете для себе натхнення. Але повернімось до 
неї. Віктор – не просто поет, він лікар за фахом. Він закінчив 
Ленінградський санітарно-гігієнічний інститут. Потім він 
ще багато навчався, працював у Вознесенську лікарем, але 
потім так склалася доля, що він поїхав до Фінляндії разом з 
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дружиною. У нього дружина фінка українсько-естонського 
походження чи естонсько-українського. Сьогодні у нього 
найбільша у Фінляндії бібліотека української літератури. Він 
дуже любить мову. Він не брав статусу ніякого. Він отримав 
паспорт виключно у посольстві України у Фінляндії. Два 
роки тому, коли фонд «Журналістська ініціатива» проводив 
конференцію «Культура мови – культура нації», я запропонувала 
Людмилі, кажу: «Люда, а давай ми розкажемо не тільки про 
те, як зберігають мову в Україні, давай спробуємо розказати 
про те, хто зберігає її за межами нашої держави!» І виникла 
ідея запросити українців Фінляндії. І тоді, я вам скажу по 
секрету, Віктор мій молодший брат, один із молодших братів. 
Він мені каже: «А ти знаєш, я пишу вірші?» Кажу: «Стоп. 
А як це я прогледіла? Я і не знаю. Давай. Зробіть нормальну 
презентацію вашого товариства, почитай вірші!» А у них там є 
дівчата, які кращим голосом, ніж я читають вірші. У них там є 
самодіяльний театр. Вони дуже, я ж кажу, бережно і обережно 
ставляться до мови. Вони зробили презентацію нам, і ми 
чогось подумали: «Слухайте, а давайте ми зробимо збірку!» 
Він немолодий, хоча може для поета молодий – 54 роки. І ми 
зробили йому першу таку збірочку, яка називається «Всім, 
хто має в душі вишиванку». Я дозволю собі прочитати кілька 
віршів, тому що було би неправильно, якби я їх не прочитала, 
правда ж? Тут багато філософії, тут багато душі, багато любові. 
От, наприклад, такий вірш:

Досвіт вродились мушки,
Хоч в світі їм не раді,
Бо мушки роблять шкоду
На сирі й винограді.

Та закружляла мушок 
Весела дітвора
Навколо свого раю – 
Помийного відра.

Що Бог послав, поїли,
Злучились на краєчку, 
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Й до вечора відклали
Наступників яєчка.

Під вечір посідали,
Й «повитягали ноги».
Таке просте завершення
Життєвої дороги.

Не билися, не заздрили,
Жили собі мирненько,
Проблеми не труїли їм
Їм голови й серденька.

Гуляли, їли, множились,
Не рвали нерви й жили…
А в світі те, що й люди,
По собі залишили.

Я мушок відганяю,
Й гризе мене сум’яття:
Наш розум – це є Божий
Дарунок чи… прокляття12?

Будь-яка поезія, я вважаю, вона змушує нас замислитись, 
правильно? Кожен із нас – проста людина. Він прийшов у 
цей світ для того, щоб зробити щось корисне, а головне – він 
прийшов, щоб вдосконалитись. Не можемо ми просто їсти 
і множитись як мушки, правда ж? Ми мусимо робити щось 
добре, корисне, ми мусимо розвивати нашу державу, ми мусимо 
один одному допомагати, підтримувати. Наприклад, скажімо, 
можна народитись просто людиною, а стати Сікорським. 
Можна родитись простою людиною, а стати Борисом 
Мозолевським і віднайти Скіфську Пектораль – сакральну річ 
для України. Можна народитись простою людиною, а стати 
Володимиром Івасюком і створити пісні, які співає вся Україна 

12 Див.: Єганов В. Мушки // Всім, хто має в душі вишиванку. Збірка віршів / 
Віктор Єганов. – К.: Дніпро, 2017. – С. 45–46. 
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кілька поколінь. А можна простою родитись людиною і стати 
Героєм Небесної Сотні. У кожного доля, свій життєвий шлях. 

Слова скінчились, 
  Сльози лиш течуть,
В душі – бажання здохнути скажене,
Бо я провів в останню, 
  Вічну путь
  Людей, що були кращими за мене!
 
  Перед очима – щит, як решето,
  Яким прикрив 
  Товариша блідого
  Юнак, що, видно, волю, як ніхто,
  Любив, 
І стяга синьо-золотого.

І вже до них не буде вороття! – 
  Кричи, 
  Ридай, 
Чи ріж у дурці жили…

  Я щось зробив не так, 
  Не до пуття, 
  Тому вони мене й не пережили13.

Ця книжечка вийшла невеликим тиражем, але вона 
передана в бригади на Луганщину, Донеччину, для воїнів, які 
боронять нашу державу. Ми це зробили завдяки, знову ж таки, 
фонду «Журналістська ініціатива», тому що учасниками нашої 
конференції «Культура мови – культура нації» були прес-
офіцери кількох таких бригад. І я тішуся тим, що ці книжки 
потрапили на фронт. Очевидно, вони допоможуть комусь 
відшукати щось корисне, потрібне, в цій книжці. І завтра ми 
з Людмилою Григорівною в день Покрови, в день Захисника 
Вітчизни передамо 100 книжок в Центр реабілітації воїнів в 

13 Див.: Єганов В. Після бою на Інститутській // Всім, хто має в душі вишиванку. 
Збірка віршів / Віктор Єганов. – К.: Дніпро, 2017. – С. 34.



43
Циблях для тих, хто сьогодні проходить реабілітацію після отих 
страшних подій, які відбулися на Сході нашої країни. Я, до 
речі, горлівчанка, тому мені страшенно болить, що на моїй 
Батьківщині зараз йде війна. Там живуть мої друзі і могили 
моїх батьків. Прочитаю ще один вірш, тому що життя – воно 
ж багатогранне. І, звісно, в душі кожного з нас має бути багато 
любові, багато добра, тому що життя – воно коротке. А ми ж 
прийшли сюди не гнобити один-одного, правда? А дарувати 
один-одному любов.

Роз’яснилося.
  Розвеснилося.
І здалося, що тільки наснилася
Нескінченна зимова сльота, 
  Співи в комині, 
  Люта безсонниця,
І морозних ночей самота… 

Починай же, полютня14 обранице, 
  Квітню любка 
  І травню відданице15

Аж до літа весняні свята.

Першоквітниця.
  Пролісківниця.
Потеплілого сонця обітниця.
  Несміливих пробуджень доба.
Всім на радість засватана горлиця,
  Незліченних скарбів 
  Даросховиця,
  Юна провесна, 
  Майже беззахисна, 
Як благання,
  Мов тиха мольба.

14 Відданиця (розм.) – дівчина шлюбного віку; дівчина на порі (Авт.).
15  Полютень (заст.) – березень (Авт.).
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Розхвильована.
  Ще й нецілована.
У бруньках непомітних прихована,
Скоро вибухне рястом сповна.
І тоді ми дізнаємось,
  Хто вона,
Новим співом пташиним збунтована,
Криголамом гучним коронована
Довгожданиця світу –
  Весна16.

Дорогі мої українці, весни вам в душі, щастя вам, 
здоров’я, натхнення! Ваш храм – це ваш університет. Ваш 
храм творчих людей. Я бажаю вам усім щасливого творчого 
життя, бажаю вам якомога більше натхнень. Щоб те, що ви 
робите відгукувалось у серцях неодмінно весною, любов’ю і 
бажанням творити гарне, добре і красиве. І сьогодні завдяки 
Людмилі Мех, я дуже дякую, що у нас є така нагода, Людочка – 
ваша землячка, ви її добре знаєте, я подарую у бібліотеку 
кілька книжечок мого брата – українського поета, який живе у 
Фінляндії, але страшенно любить Україну. Можливо, він буде 
прилітати до нас і, можливо, я вже завтра йому передзвоню у 
Skype і скажу: «Вітя, приїжджай у Переяслав! Це, не знаю, – 
серце нашої країни. Треба тут побути, бо Миколаївщина – то 
степ, а Переяславщина з її музеями, з таким університетом, як 
у вас – це душа. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що дали 
нагоду показати цю книгу і сподіваюсь студенти, хто захоче, 
почитають у вашій бібліотеці ці його твори. Дякую дуже! 

Молоткін Олександр Юрійович. І ми Вам дякуємо. 
Це надзвичайно приємно, це вже стає обов’язковою умовою, 
символом Всеукраїнського історико-культурного форуму, під 
час якого відбувається презентація, відбуваються мистецькі 
заходи. Це все дає старт багатьом науковим проектам. Як ми 
вже бачили, це дає старт ідеям, які змінюють і політичне, і 
громадське життя, зокрема, нашого міста. Так що це не просто 

16 Див.: Єганов В. Довгожданиця світу // Всім, хто має в душі вишиванку. Збірка 
віршів / Віктор Єганов. – К.: Дніпро, 2017. – С. 83–84.
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зібрання інтелектуалів, які приїхали для того, щоб обмінятися 
думками, ні. Обов’язково потрібні ідеї і обов’язково потрібно, 
щоб ці ідеї втілювались в життя. Для цього слугує, в тому 
числі, і наш щорічний історико-культурологічний форум. 
Відбувається надзвичайно багато мистецьких заходів і 
цього року не виняток. Із великим задоволенням я хочу вам 
показати відеозапрошення художників Переяслава, які не лише 
організували отакий мистецький пленер, присвячений Михайлу 
Івановичу Сікорському і нашому форуму, але і записали 
отаке-от відеозвернення. Коротенький такий анонс тієї події, 
яка відбувається і проходить в народному центрі культури 
«Зустріч». До вашої уваги зараз таке-от відеозапрошення 
художників. Вони дуже просили його продемонструвати, щоб, 
так би мовити, особисто запросити вас на це дійство, на 
цю виставку. Прошу! 

[Відеозвернення митців художнього пленеру пам’яті 
Героя України М.І. Сікорського, який відбувся 7–8 жовтня].

Молоткін Олександр Юрійович. Ось так творилися 
ці полотна. 13 жовтня, тобто саме сьогодні, народний центр 
культури «Зустріч». Я звертаюся до всіх тут присутніх в залі, 
обов’язково відвідайте при нагоді цей захід! Надзвичайно 
талановиті, яскраві, енергійні люди, які усвідомлюють роль 
художника у житті і Переяслава, і України в цілому. А тому 
не просто розмірковують, так би мовити, над долями України, 
а творять, роблять щось корисне, закликають нас до роздумів 
про вічне, про історію, про життя і про культуру. Без таких 
людей культура просто неможлива. Отже, такі на вас очікують 
заходи, а зараз я хочу ще раз і ще раз привітати всіх Лауреатів 
Премії імені Героя України Михайла Івановича Сікорського 
2017 року, яким на цій сцені вручили ці високі, хоча й не 
державні, але дуже пам’ятні і визначні нагороди. Таким чином 
до завершення підходить наш урочистий сьогоднішній захід, 
урочисті моменти, але продовжуються наукові, мистецькі 
заходи, які проходять в рамках форуму. Хочу повідомити всіх 
наших вельмишановних гостей, всі делегації, що відразу після 
закінчення наших урочистостей, ви із цього залу переходите в 
конференц-зал імені Василя Олександровича Сухомлинського, 
де відбудеться круглий стіл, присвячений саме краєзнавцям, 



46
присвячений Михайлу Івановичу Сікорському, присвячений 
багатьом іншим видатним постатям і особистостям 
нашої сучасності. 

А зараз іще один надзвичайно важливий і обов’язковий 
момент. Я прошу всі делегації, абсолютно всіх наших гостей, 
які прибули сьогодні і вшанували нас своєю присутністю, 
піднятися на цю сцену для того, щоб запам’ятати цю мить, 
щоб ця мить увійшла в історію за допомогою фотографії. 
Це важливий момент і про нього не потрібно забувати. Ці 
оплески вам, Лауреатам Премії, нашим шановним гостям, яких 
ми запрошуємо на сцену для спільного фото, щоб і таким 
чином увійти в історію. Ще раз наголошую, абсолютно всі 
учасники, гості, громадські діячі, міські голови Переяслава-
Хмельницького, які прибули сюди. Сюди, до нас, на сцену, 
просимо. Віддамо належне нашим фотографам, віддамо 
належне історії. Поки ви піднімаєтесь на сцену, хочу іще 
раз вам нагадати, що після цієї урочистої миттєвості у вас 
буде час для того, щоб трохи, так би мовити, перевести дух 
після всіх урочистостей. О 13-й годині ми очікуємо всіх вас 
у конференц-залі імені Сухомлинського, де розпочне роботу 
круглий стіл, а наші науковці, наші історики і краєзнавці свою 
наукову роботу продовжать.

Учасники VІ 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.
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ЛАУРЕАТИ
Премії імені Героя України Михайла Сікорського 
Національної спілки краєзнавців України 2017 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 2013–2017 рр. Лауреатами Премії імені Героя 
України Михайла Сікорського стали двадцять п’ять діячів 
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, Остапюк Олександр Дмитрович, Юзвікова 
Олена Іванівна.

2016 рік: Хомич Петро Микитович, Середюк Олександр 
Миколайович, Угорчак Андріян-Юрій Михайлович, Вергунов 
Віктор Анатолійович, Андрусишин Богдан Іванович, Годліна 
Лариса Олексіївна.

2017 рік
(Рішення Президії НСКУ від 28 вересня 2017 року, 

протокол № 3)
Пась Наталія Олександрівна – директор Камінь-

Каширського народного краєзнавчого музею. Автор понад 
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10 краєзнавчих праць з етнографії, пам’ятко-охоронної справи, 
новітньої історії України. Постійно бере участь у краєзнавчих 
конференціях і є організатором конференцій, круглих столів, 
автором багатьох тематичних виставок та інших заходів 
у районі. Вона є секретарем осередку НСКУ у Камінь-
Каширському районі. Має ряд нагород обласних і НСКУ, а 
також є лауреатом обласної і районної краєзнавчих премій.

Волинська обласна організація Національної спілки 
краєзнавців України.

Копійченко Лариса Арсентіївна – керівник науково-
редакційної групи Житомирської обласної редколегії 
науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», 
заступник голови обласної редколегії «Реабілітовані 
історією. Житомирська область». Працювала завідувачем 
фондів Житомирського обласного краєзнавчого музею, 
директором і заступником директора Державного архіву 
Житомирської області.

Житомирська обласна організація Національної спілки 
краєзнавців України.

Мельник Віра Петрівна, працюючи у Національному 
історико-етнографічному заповіднику «Переяслав», 28 років 
очолювала наукову частину Заповідника, була головою 
науково-методичної ради та фондово-закупівельної комісії. Під 
її керівництвом та за її участі планувалося та проводилося 
наукове комплектування фондового зібрання, створення 
численних експозиційних планів музеїв Заповідника та їх 
реекспозицій. Вона є автором публікацій з історії України, 
культури та музеєзнавства. 

Київська обласна організація Національної спілки 
краєзнавців України.

Погорілець Олег Григорович – директор Державного 
історико-культурного заповідника «Межибіж» Хмельницької 
області, член правління Хмельницької обласної організації 
НСКУ, Почесний краєзнавець України. Засновник і керівник 
Хмельницької обласної громадської організації «Постійно 
діюча археологічна експедиція «Меджибіж – 2000», керівник 



51
осередку НСКУ в смт Меджибіж, дійсний член Центру 
дослідження історії Поділля Інституту історії України 
НАН України при Кам’янець-Подільському національному 
університеті імені Івана Огієнка (з 1995 р.).

Хмельницька обласна організація Національної спілки 
краєзнавців України.
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