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П Р О Г РА М А
« С І К О Р С Ь К І  Ч И Т А Н Н Я »

VII Всеукраїнський історико-культурологічний форум
17 жовтня 2018 р.

УРОЧИСТА ЧАСТИНА
(актова зала університету)

11.00. – 11.15
Вітальне слово до учасників Форуму
Віктор Коцур – ректор університету, 

голова організаційного комітету;
Олександр Реєнт – голова Національної спілки 

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

(актова зала університету)

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
(актова зала університету)

11.15. – 11.45
Вручення Премії імені Дмитра Яворницького

Національної спілки краєзнавців України
(актова зала університету)
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12.00 – 13.00

Концертна програма
«ТОБІ, МУЗЕЙНИЙ ЗОДЧЕ!»

(актова зала університету)

Організатори:
Національна спілка краєзнавців України,

Соціально-гуманітарний відділ,
Соціоісторичний факультет

НАУКОВО-ПРЕЗЕНТАЦІЙНА ЧАСТИНА

13.00 – 14.00
Спільне засідання Правління 

Національної спілки краєзнавців України та 
Переяслав-Хмельницького міського осередку НСКУ

(конференц-зал імені В. Сухомлинського)
Модератор – Олександр Реєнт

14.00 – 14.30
Презентація краєзнавчих видань

«ПЕРЕЯСЛАВЩИНА: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ КРАЮ»
(конференц-зал імені В. Сухомлинського)

Модератор – Олександр Колибенко

14.30 – 16.30
Круглий стіл

«КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ:
ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

(До 100-річчя музейної справи на Переяславщині; 
до 95-ої річниці від дня народження 

Героя України М. І. Сікорського)
(конференц-зал імені В. Сухомлинського)
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Регламент:

– Виступи за напрямами роботи – до 15 хвилин.
– Загальна дискусія –30 хвилин.

– Підсумкове обговорення – 15 хвилин.

Модератор – Тарас Нагайко

10.00 – 15.00
Книжкова виставка

«Краєзнавство Переяславщини»
(конференц-зал імені В. Сухомлинського)

Куратор: Ольга Шкира

10.00 – 15.00
Виставкова експозиція

«Михайло Сікорський – гордість України»
(читальна зала «Чумацький шлях»)

Куратор: Ольга Шкира

Організатори:
Національна спілка краєзнавців України,

Відділ історичного краєзнавства НІЕЗ «Переяслав»,
Бібліотека університету,

ГО «Переяславський Скарб»,
ГО «Старий Дніпро»

ВИСТАВКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНА ЧАСТИНА

10.00 – 15.00
Виставково-презентаційний проект

«ПРОСТІР ОСОБИСТОСТІ»

Виставки-презентації:



8
«Володимир Заболотний

в наукових дослідженнях Людмили Набок»
(до 120-річчя від дня народження В. Заболотного)

(виставкова вітрина конференц-залу імені В. Сухомлинського)
Автори: Ольга Шкира, Оксана Пєшкова

«Барвосвіт Петра Дремлюги»
(конференц-зал імені В. Сухомлинського)

(до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.
та до 100-річчя музейної справи на Переяславщині)
Автори: Тарас Нагайко, Наталія Ревега, Єгор Єгоров

10.00 – 15.00
Виставкова експозиція

«Трипільська культура: передзвін віків»
(до 125-річчя відкриття трипільської культури)

(виставкова вітрина конференц-залу імені В. Сухомлинського)
Автори: Дмитро Тетеря, Валентина Білоусько

10.00 – 15.00
Виставки художніх робіт

«МИСТЕЦЬКИЙ ВЕРНІСАЖ»

«Мальовничий Переяслав»
Художні роботи Р. Мотузка, О. Суся

(2 корпус, 1 поверх, читальна зала № 1)
Куратор: Роман Мотузок

10.00 – 11.00
Екскурс мистецькими аудиторіями:

«Аудиторія декоративно-прикладного мистецтва»
(1 корпус, 3 поверх, ауд. 316)
Куратор: Тетяна Носаченко
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«Аудиторія інноваційних технологій»

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

«Аудиторія етнодизайну»
(1 корпус, 3 поверх, ауд. 325)

Куратор: Ольга Стрілець

10.00 – 11.00
Мистецька майстерня

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

образотворчого мистецтва)

«Флористичний дизайн»
(1 корпус, 3 поверх, ауд. 316)
Куратор: Олена Шпитальова

«Декоративний розпис Point to point»
(1 корпус, 3 поверх, ауд. 316)
Куратор: Тетяна Носаченко

«Малярство на склі»
(1 корпус, 3 поверх, ауд. 318)
Куратор: Оксана Смірнова

«Скульптурний живопис»
(1 корпус, 3 поверх, ауд. 318)

Куратор: Заріна Шокірова

Організатори:
Педагогічний факультет,

Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання,
Бібліотека університету,

Відділ історичного краєзнавства НІЕЗ «Переяслав»,
Творче об’єднання «Полотно».
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ЕКСКУРСІЙНА ЧАСТИНА

15:30 – 17.00
Екскурсія музеями міста Переяслава-Хмельницького

«Стежками Михайла Сікорського»
(НІЕЗ «Переяслав»)

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

9.00 – 10.00
Реєстрація учасників
(2 корпус, 2 поверх)

9.00 – 10.00; 12.45 – 13.00
На каву з Михайлом Сікорським

(їдальня університету)

14.00 – 14.30
Прес-конференція

(конференц-зал ім. В. 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»
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СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

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

ПАРТНЕРИ:

Організації:
Наукове товариство ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Громадська організація «Старий Дніпро»

Творче об’єднання «Полотно»

Інформаційні партнери:
Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива»

Програма «Київський ранок» творчого об’єднання «Київ»
Всеукраїнська газета «Профспілкові вісті»

Загальнодержавна українська газета «Культура і життя»
Телерадіокомпанія «Альта»

Громадсько-політична газета «Вісник Переяславщини»

Видавничий партнер:
«Калина-Принт»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса форуму:
08401, Україна, Київська область,

м. Переяслав-Хмельницький, вул. В. Сухомлинського, 30.

Телефони:
+38 (096) 126-88-89 – Тарас Нагайко (заступник голови 
організаційного комітету VІІ 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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VІI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ 
ФОРУМ «СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ» 1

17 жовтня 2018 р. у Державному вищому 
навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
відбувся VІI Всеукраїнський історико-культурологічний 
форум «Сікорські читання». Цьогорічне зібрання мало 
особливий підтекст, адже відбувалося з нагоди ювілейної 
дати – 95-ої річниці від дня народження Героя України, 
визначного культурного діяча, музеєтворця Михайла Івановича 
Сікорського. Співорганізатори цього щорічного дійства – 
Національна спілка Краєзнавців України, Національний 
історико-етнографічний заповідник «Переяслав» та громадська 
організація «Переяславський Скарб». Задля вшанування 
пам’яті визначного представника українського музейництва, 
організаційним комітетом було докладено значних зусиль, аби 
програма форуму наповнилася змістовними ініціативами в 
галузі культури, науки та освіти.

З вітальними словами до учасників форуму звернулися 
ректор університету, академік Національної академії 
педагогічних наук України, член Президії Національної спілки 
краєзнавців України, доктор історичних наук, професор 
Віктор Коцур, генеральний директор Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» Олексій Лукашевич, 
заступник міського голови м. Переяслав-Хмельницького 
Валентина Губенко, заступник голови Переяслав-
Хмельницького РДА Анна Скляренко та голова Національної 
спілки краєзнавців України Олександр Реєнт.

Традиційно у межах форуму відбулося шосте за ліком 
вручення Премії імені Героя України Михайла Сікорського 
Національної спілки краєзнавців України. Включно з 
номінантами 2018 року, кількість лауреатів цієї високої 
1 Друкується за: Нагайко Т. Ю. VIІ Всеукраїнський історико-культурологічний 
форум «Сікорські читання» / Тарас Нагайко // Краєзнавство. – 2018. – № 4. – 
С. 224–227.
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нагороди сягнула тридцяти осіб. З рук голови НСКУ 
Олександра Реєнта у залі Переяславського університету 
цього року її отримали: генеральний директор «Музею Івана 
Гончара», художник-монументаліст, живописець, музеєзнавець 
Петро Гончар, директор Волинського краєзнавчого музею, 
Заслужений працівник культури України, член президії 
Волинської обласної організації НСКУ, Почесний краєзнавець 
України Анатолій Силюк, директор Музею історії міста 
Бердичева, голова Житомирської обласної організації НСКУ, 
Почесний краєзнавець України Павло Скавронський, 
Заслужений працівник культури України, спеціаліст у галузі 
археології та музеєзнавства, багаторічний керівник секції 
археології Переяслав-Хмельницької міськрайонної організації 
УТОПІК Галина Бузян, директор Івано-Франківського 
краєзнавчого музею, лауреат обласної премії імені Івана 
Вагилевича (2009), член НСКУ Ярослав Штиркало.

Приємно, що незмінними гостями форуму вже вкотре 
стають лауреати минулорічних вручень премії Борис 
Войцехівський (2013), Микола Махінчук (2013), Ганна Козій 
(2014), Михайло Гич (2015), Олександр Колибенко (2015) та 
інші знані діячі культури та науки.

Після урочистої частини та святкового концерту 
робота форуму продовжилася у форматі спільного засідання 
Правління Національної спілки краєзнавців України та 
Переслав-Хмельницького осередку НСКУ, під час якого 
відбулося вручення членських квитків, подяк, грамот та 
пам’ятних нагород найактивнішим учасникам й організаторам 
краєзнавчого руху. Під час засідання пройшла презентація 
нових краєзнавчих видань «Переяславщина: Сторінки історії 
краю», де було представлено сім нових монографічних праць 
дослідників-краєзнавців. Зокрема їх авторами, співавторами та 
упорядниками є Юрій Фігурний, Євген Букет, Леся Коцур, 
Віталій Коцур, Олександр Колибенко, Олена Колибенко, 
Михайло Гич, Микола Михняк, Юрій Коржов, Олег 
Коломієць-Князенко.

Вже традиційно робота форуму включила огляд художньо-
мистецьких експозицій та майстер-класів, підготовлених 
кафедрою мистецьких дисциплін місцевого університету, 
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зокрема доцентами та викладачами Тетяною Носаченко, 
Оксаною Смірновою, Ольгою Стрілець, Романом Мотузком, 
Заріною Шокіровою, Оленою Шпитальовою. Виставково-
експозиційна складова зібрання доповнилась виставковими 
презентаціями, підготовленими університетською бібліотекою 
(директор Ольга Шкира) та відділом історичного краєзнавства 
НІЕЗ «Переяслав» (керівник Тарас Нагайко).

Завершальним етапом роботи форуму став круглий 
стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, 
постаті». Цей захід, який щорічно проводиться, починаючи 
з 2013 р., став вже шостим тематичний зібранням місцевих 
краєзнавців. Його цьогорічна робота була організована 
Національним історико-етнографічним заповідником 
«Переяслав» з нагоди 100-річчя музейної справи на 
Переяславщині та 95-ої річниці від дня народження Героя 
України М. І. Сікорського.

Щорічно події форуму отримують широке суспільне 
висвітлення, чим привертається увага до безцінної історико-
культурної спадщини, зібраної та збереженої у Національному 
історико-етнографічному заповіднику «Переяслав», який має 
отримати ім’я Михайла Сікорського, що буде гідною даниною 
пам’яті та шаною його творцеві. Засновники та організатори 
Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські 
читання» дякують постійним інформаційним партнерам заходу: 
Всеукраїнському благодійному фонду «Журналістська ініціатива» 
(президент Людмила Мех), науковому часопису «Краєзнавство» 
(головний редактор Олександр Реєнт), тижневику «Культура 
та життя» (головний редактор Євген Букет), ТРК «Альта» 
(директор Олег Ярмоленко), громадсько-політичній газеті 
«Вісник Переяславщини» (редактор Галина Карпенко).

Сподіваючись на подальшу плідну співпрацю, оргкомітет 
висловлює щиру вдячність усім партнерам, учасникам й гостям 
за підтримку та участь у проведенні цьогорічного зібрання.

Заступник голови організаційного комітету 
VІI Всеукраїнського історико-культурологічного 

форуму «Сікорські читання», 
кандидат історичних наук – Тарас Нагайко
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С Т Е Н О Г РА М А
урочистого відкриття

VІІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму
«Сікорські читання», а також вручення

Премії імені Героя України Михайла Сікорського
Національної спілки краєзнавців України та 

Премії імені Дмитра Яворницького 
Національної спілки краєзнавців України

[Звучить пісня «Любов останньою ніколи не буває»; 
слова Миколи Кликовки; музика Миколи Мозгового – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. «Веди мене 
через життя, як через храм». Не кожному доля дає цей 
унікальний і нелегкий шанс. Не кожному доля визначає все 
життя будувати свій храм, торувати свою дорогу до храму. 
13 жовтня2 ми відзначали 95-ту річницю з дня народження 
великого зодчого переяславських музеїв, хранителя пам’яті 
народу, хранителя і оберега його історичної пам’яті. Все своє 
життя він присвятив Переяславу, присвятив музейній справі. 
І залишив після себе справжній храм, храм духовності, 
храм культури, храм надбання українського народу. Він 
заповідав його нам, він залишив нам його у спадок. І наш 
священний обов’язок берегти цей спадок і примножувати 
його. Вельмишановне товариство! Сьогодні Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди має честь всьоме приймати Всеукраїнський 
історико-культурологічний форум «Сікорські читання». Сьомий 
Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські 
читання» оголошується відкритим.

[Звучить гімн України – Ред.].
Молоткін Олександр Юрійович. Вельмишановне 

товариство! З 2012 року за ініціативи «Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди» і громадського об’єднання 

2 Згідно з паспортними даними Михайло Іванович Сікорський народився 
7 листопада 1923 р., втім, реальною датою його народження є 13 жовтня 1923 р. 
Помер М. І. Сікорський на 88 році життя 27 вересня 2011 р.
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«Переяславський Скарб», з метою вшанування і увіковічення 
пам’яті великого зодчого переяславських музеїв було 
започатковано щорічне вручення Премії імені Героя України 
Михайла Івановича Сікорського. І ми щиро вдячні, що 
до цієї ініціативи приєдналися організації, які надали 
йому по-справжньому всеукраїнського значення і наукової 
ваги. Надзвичайно вдячні Президії Національної спілки 
краєзнавців України і Національному історико-етнографічному 
заповіднику «Переяслав». Ваші оплески цим чудовим людям, 
які, приєднавшись до цієї ініціативи, зробили наші щорічні 
зібрання по-справжньому всеукраїнськими і в науковому 
плані вагомими. Отже, 95 років з дня народження Михайла 
Івановича Сікорського, Почесного громадянина Переяслава-
Хмельницького, Героя України. І щороку наші «Сікорські 
читання» ми починаємо із покладання квітів до могили 
великого зодчого переяславських музеїв. Так буде і сьогодні. 
Квіти до могили Михайла Сікорського.

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

Молоткін Олександр Юрійович. Дякую. Надзвичайно 
приємно це констатувати і знову, і знову це підкреслювати, 
що сьогодні всьоме на цій сцені відбудеться вручення Премії 
імені Героя України Михайла Івановича Сікорського із нагоди 
відзначення 95-річчя з дня його народження. Також сьогодні 
в цій залі буде вручення Премії імені Дмитра Яворницького 
Національної спілки краєзнавців України. Але про це трохи 
згодом. А зараз я маю честь і велике задоволення представити 
шановних і почесних гостей Всеукраїнського історико-
культурологічного форуму. А це делегати Національної спілки 
краєзнавців України на чолі з Олександром Петровичем 
Реєнтом – головою Національної спілки краєзнавців України, 
заступником директора інституту історії України Національної 
Академії наук, членом-кореспондентом Національної академії 
наук, доктором історичних наук. Ми вітаємо Руслану 
Вікторівну Маньковську – заступника голови Національної 
спілки краєзнавців України, старшого наукового співробітника 
відділу історії України, доктора історичних наук. Ми вітаємо 
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Володимира Івановича Дмитрука – відповідального 
секретаря Національної спілки краєзнавців України, старшого 
наукового співробітника інституту історії України. Ми 
вітаємо Володимира Івановича Милько – прес-секретаря 
Національної спілки краєзнавців України, члена Президії 
Національної спілки краєзнавців. Разом з нами в цьому 
залі Павло Степанович Скавронський – член Президії 
Національної спілки краєзнавців України, голова Житомирської 
обласної організації спілки. Генадій Васильович 
Бондаренко – член Правління Національної спілки краєзнавців 
України, голова Волинської обласної організації. Олександр 
Євгенійович Лисенко – член Правління Національної 
спілки краєзнавців України, завідувач відділу історії України 
періоду Другої світової війни Національної академії наук. 
Вітаємо Євгена Васильовича Букета – члена Правління 
Національної спілки краєзнавців, головного редактора 
газети «Культура і життя». Світлана Іванівна Архипова – 
секретар Національної спілки краєзнавців, провідний інженер 
інституту історії України. Лалі Абесаломівна Гриценко – 
бухгалтер Національної спілки краєзнавців України. Також 
надзвичайно важлива людина у діяльності цієї спілки. Дякую 
Вам, що щороку Ви в цій залі разом з нами на цій урочистій 
події – Всеукраїнському історико-культурологічному форумі. 
Надзвичайно радий вітати у цій залі гостей. Про них мова трохи 
згодом. Але важливо підкреслити, що разом з нами сьогодні 
лауреати минулорічних Премій імені Михайла Івановича 
Сікорського: Віктор Петрович Коцур, Борис Михайлович 
Войцехівський, Микола Гаврилович Махінчук, Михайло 
Миколайович Гич, Олександр Володимирович Колибенко, 
Ганна Іванівна Козій, Лариса Олексіївна Годліна і Віра 
Петрівна Мельник. Ось у такому високоповажному і 
надзвичайно представницькому товаристві ми починаємо 
сьомий Всеукраїнський історико-культурологічний форум. 
Попереду надзвичайно приємні миттєвості нагородження і 
вручення премій по-справжньому достойним науковцям, які 
несуть і зберігають пам’ять і культуру українського народу, 
продовжуючи справу Михайла Івановича Сікорського. Але мені 
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здається, що перед цими дуже важливими історичними 
подіями нас обов’язково має надихнути зразок високої 
української музики у виконанні справжнього талановитого 
українського співака – Олега Малика. Для Вас сьогодні, для 
Президії Національної спілки краєзнавців України, для всіх 
учасників Всеукраїнського історико-культурологічного форуму. 
Олег Малик.

[Звучить пісня «Владико неба і землі»; слова 
Семен Гулак-Артемовський; виконує Олег Малик-
Маліновський – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Олег Малик-
Маліновський, переможець всеукраїнських і міжнародних 
вокальних конкурсів. Я думаю, що саме ця музика налаштувала 
всіх нас на той урочистий лад, який і має панувати сьогодні в 
цій залі. Вельмишановне товариство! Вітайте ректора нашого 
університету, академіка Національної Академії педагогічних 
наук України, члена Президії Національної спілки краєзнавців 
України, доктора історичних наук Коцура Віктора Петровича.

Коцур Віктор Петрович. Шановні друзі, шановні 
учасники форуму! Летить час, плине час, а образ зодчого, 
архітектора, справжнього історика і справжнього вчителя життя 
Михайла Сікорського залишається з нами. Із року в рік ми 
відкриваємо нові грані, до яких ще не доторкнувся письменник, 
поет, художник, не доторкнувся дослідник. І, мабуть, ці 
грані насамперед визначальні своєю людиновимірністю. 
Праці Михайла Сікорського, музеї Михайла Сікорського, 
матеріальні і духовні надбання. Вони з покоління в покоління 
приходитимуть і підтверджуватимуть можливості людини 
здійснити життєвий подвиг. А оці людиновимірні моменти, які 
пов’язані із формуванням колективу, із роботою повсякденною, 
кропіткою роботою в різних системах і вимірах, в різні епохи. 
Епохи мінялися, додавали ті чи інші риси, але залишалася 
людина-творець, яка творила справу заради майбутнього. І оці 
людиновимірні якості слугують нам уроком. Вони слугують 
дороговказом як вибудовувати в ХХІ столітті нашу державу, 
якими повинні бути творці цієї держави, якими повинні бути 
взаємини в колективі, як ми маємо рухатися вперед. Отже, 
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Михайло Сікорський завжди буде актуальним і завжди буде 
вчителем для поколінь. Бажаю успіхів нашому творчому 
зібранню і нехай нові рояться ідеї, нові думки, які запалюють 
нові починання. Дякую.

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо і ми Віктору 
Петровичу Коцуру! З величезним задоволенням я маю честь 
запросити на цю сцену генерального директора Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» Лукашевича 
Олексія Михайловича. Прошу!

Лукашевич Олексій Михайлович. Доброго дня шановні 
колеги, гості університету! Надзвичайно приємно сьогодні 
знову зустрітися на цьому святі, святі для всіх музейників. 
У цьому році ми зустрічаємося вже всьоме. Традиційно з боку 
Заповідника хотілося б дещо прозвітувати про пророблену 
роботу. Про те, чим заповідник живе, як наслідує постулати 
Михайла Івановича Сікорського. Всі заходи, які вчиняються 
колективом, максимально спрямовані на збереження культурної 
спадщини українського народу. Надзвичайно приємним є 
для Заповідника і той факт, що небайдужою до спадщини 
Михайла Сікорського, до пам’яті про Михайла Івановича є 
і громадськість. В першу чергу хотілося б відзначити, що в 
цьому році було проведено комплекс заходів, які передбачені 
чинним законодавством і спрямовані на присвоєння 
Заповіднику високого почесного імені Героя України, патріарха 
музейної справи Михайла Івановича Сікорського. На даний 
момент питання, по суті, вирішено – із наступного 2019 року3 
Заповідник має носити ім’я Михайла Івановича Сікорського. 
Я думаю, це вже буде завершальний процес із присвоєння 
музейним закладам імен трьох найвидатніших Героїв 

3 7 листопада 2012 р. учасниками І Всеукраїнського історико-культурного 
форуму «Сікорські читання» було виголошено список ініціатив стосовно 
вшанування пам’яті Героя України М. І. Сікорського. Зокрема, у п. 3 йдеться про 
присвоєння НІЕЗ «Переяслав» імені Михайла Івановича Сікорського. (Детальніше 
див.: «Сікорські читання» : І Всеукр. історико-культуролог. форум, 7 листопада 
2012 р. / [укл. : О. Шкира, Л. Губар, Т. Деркач, Т. Нагайко ; стенограм. А. Шпиля] ; 
ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди», ГКПО «Переяславський 
скарб». – Переяслав-Хмельницький : ФОП О. М. Лукашевич, 2013. – С. 38).
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України: Петра Тимофійовича Тронька4, Михайла Івановича 
Сікорського5 і Бориса Григоровича Возницького6. Дійсно ці 
4 Петро Тимофійович Тронько (1915–2011) − Герой України (за визначні 
особисті заслуги перед Україною у розвитку науки, відродженні та збереженні 
історико-культурної спадщини українського народу), академік НАНУ, доктор 
історичних наук, професор НАНУ. Ініціатор та активний учасник створення 
Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові. Із 
2013 р. за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і популяризації 
історико-культурних і природних багатств рідного краю присуджується щорічна 
Премія імені академіка Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України. 
П. Т. Тронько, перебуваючи на різних державних посадах (заступник Голови 
Уряду з питань культури тощо), тісно співпрацював із М. І. Сікорським у справі 
збереження культурної спадщини (див.: Кухарєва Н. Петро Тронько і Переяслав / 
Н. Кухарєва, Г. Козій // Краєзнавство. – 2010. – № 1–2. – С. 26–28).
5 Указом Президента України Віктора Ющенко № 459/2005 від 11 березня 
2005 року за самовіддане служіння Україні на ниві збереження і увічнення 
культурної і духовної спадщини українського народу, багаторічну подвижницьку 
науково-просвітницьку діяльність генеральному директору Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» Київської області Михайлу 
Івановичу Сікорському присвоєно звання Герой України з врученням 
ордена Держави.
6 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 Б. Г. Возницький  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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велети української духовності залишили величезний слід в 
українській історії. Ми повинні їх наслідувати і робити все 
для збереження не лише пам’яті про них, а й тих скарбів, 
які вони залишили для прийдешніх поколінь7. Хотілося б, 
звичайно, відзначити постійну співпрацю з університетом. 
Дякую Віктору Петровичу особисто, професорському і 
викладацькому складу університету за постійну співпрацю, 
підтримку в різних проектах. В цьому році до 95-ої річниці 
з дня народження Михайла Івановича Сікорського в суботу, 
13 жовтня, було проведено пробіг на території Музею просто 
неба8. Надзвичайно приємно, що його організатором також 
є історик, науковець – Андрій Блануца. Він співробітник 
Академії наук та нашого заповідника.

Всіх хотілося б запросити до Заповідника. Надзвичайно 
приємно відзначити, що багато студентів відвідують наш 
заклад. Хочу запросити до Заповідника подивитися на скарби, 
які були зібрані Михайлом Івановичем Сікорським. А також 
його колегами, людьми, які пропрацювали з ним фактично 
все своє життя. Всім доброго здоров’я, удачі і, звичайно, 
продуктивної роботи в рамках форуму. Дякую.

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо Олексію 
Михайловичу! Запрошуємо до слова Валентину Валеріївну 
Губенко – заступника Переяслав-Хмельницького міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради соціально-
гуманітарного напрямку. Губенко Валентина Валеріївна.

Губенко Валентина Валеріївна. Доброго дня, шановний 
Вікторе Петровичу, гості, студенти, викладачі. Сьогодні 
хочеться подякувати вам, історико-етнографічному заповіднику, 

7 З 2010 р. Навчально-методична лабораторія археологічних досліджень 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» носить ім’я М. І. Сікорського.
З 2012 р. перший в Україні Центр наукового краєзнавства при Харківському 
Національному університеті імені В. Н. Каразіна носить ім’я академіка 
П. Т. Тронька.
Згідно з наказом Міністерства культури України від 12 квітня 2013 р. № 306 
Львівській Національній галереї мистецтв присвоєно ім’я Б. Г. Возницького.
8 Музей просто неба – Музей архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 
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працівникам, науковцям за те, що кожного дня, пам’ятаючи, 
продовжуємо роки життя Михайла Івановича Сікорського. 
Коли подивитися на його портрет – це такі теплі очі, могутні 
брови і високе чоло. Мабуть, те, що людина в своєму житті не 
обирає – це Батьківщину і своїх батьків. Народився Михайло 
Іванович, ви знаєте, мабуть, поцілований в руки, в голову. 
Людина, яка все своє життя віддала справі історії культури. 
Навіть пізніше це була його друга родина – історія, культура, 
культурна спадщина. Сьогодні перед початком цього урочистого 
зібрання ми були в бібліотеці, в читальній залі. Ольга Іванівна 
разом з Романом Миколайовичем проводили екскурсію. Коли 
я зайшла до зали, я сьогодні на цю виставку подивилась 
зовсім іншими очима. Як казав Роман Миколайович, Переяслав 
не можна не полюбити за його історію, за його маленькі 
українські хатки, за те, який він ніжний, красивий, зелений. 
Тому, мабуть, і Михайло Іванович його полюбив, залишився у 
нас тут. А музейна справа стала його сім’єю. А з іншого боку 
роботи Олександра Суся. Ви знаєте, сьогодні дехто з ваших 
колег питав: «А не прибрали ці роботи, такі креативні, де 
видно взуття?» А я стою і думаю: «А ви знаєте скільки такого 
взуття Михайло Іванович стоптав, щоб надбати оцей увесь 
історичний потенціал, який залишив нам у спадок?» Днями, 
тільки позавчора, я повернулась з відрядження у Грузію. 
Саме в суботу, 13 жовтня, наші побратими з міста Мцхета9, 
коли ми в складі делегації сказали, що в нашому історичному 
місті сьогодні виповнюється 95 років Михайлу Івановичу 
Сікорському, ми відчули повагу до України. І ви знаєте, вони 
аплодували. Адже для них історія, віра, держава, патріотизм, 
як і для нас, є надзвичайно важливими. Давайте подаруємо 
теплі оплески Михайлу Івановичу, пригадаємо його в пам’яті! 
Сподіваюся, що кожного дня ми пам’ятатимемо те, що для 
нас залишив на цій землі, недаремно проживаючи своє життя, 
Михайло Іванович Сікорський. Миру всім нам, порозуміння 
в нашій державі! І нехай той, хто навчається в цьому 
9 Окрім м. Мцхета (Грузія) містами-побратимами м. Переяслав-Хмельницького 
також є м. Пайде (Естонія), м. Кочани (Македонія), м. Вілейка (Білорусь), 
м. Маріуполь (Україна). 
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прекрасному вузі здобуде професію, якою буде пишатися все 
своє життя! Дякую всім.

Молоткін Олександр Юрійович. Надзвичайно приємно 
констатувати, що сьогодні разом з нами в цій залі провідні 
науковці України, громадські діячі, журналісти, лауреати Премії 
Михайла Івановича Сікорського минулих років, представники 
міської і районної влади. З надзвичайним задоволенням 
запрошую на сцену Скляренко Анну Сергіївну – заступника 
голови Переяслав-Хмельницького районної державної 
адміністрації. Прошу!

Скляренко Анна Сергіївна. Доброго дня шановні 
учасники сьомого Всеукраїнського історико-культурологічного 
форуму, який присвячений 95-ій річниці від дня, коли 
Господь подарував нам, Переяславу, Україні й українському 
народу талановиту особистість, видатного діяча музейної 
справи. І знаєте, Переяславщина може пишатися і направду 
пишається сьогодні видатними іменами великих синів і дочок 
України. І серед них, безсумнівно, знаходиться ім’я Михайла 
Івановича Сікорського. Його життя, його праця, його наміри, 
які наповнюють духовну скарбницю української культури, 
сьогодні відчуваються і ми пишаємося тим. Тому наше 
сьогодні завдання – зберегти, популяризувати і збагатити цю 
скарбницю. Звичайно, від імені голови адміністрації і від 
усієї громади Переяславщини велике спасибі організаторам 
даного заходу. І нехай завдання і мета цього форуму, а саме 
реалізація творчих і наукових завдань молоддю, принесе 
потужний результат для Переяслава, Переяславщини і нашої 
держави! Дякую.

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо і вам за вашу 
присутність тут і за всі слова і побажання, вами висловлені. Ще 
на початку нашої зустрічі я згадував, що до ініціативи нашого 
університету і громадського об’єднання «Переяславський 
Скарб» приєдналася Національна спілка краєзнавців України. 
Саме завдяки цьому захід набув такої загальнодержавної ваги 
і значення. Ми ще раз і ще раз вдячні Національній спілці 
краєзнавців. З величезним задоволенням маємо честь запросити 
для вітальних слів члена-кореспондента Національної Академії 
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наук України, голову Національної спілки краєзнавців України, 
доктора історичних наук Реєнта Олександра Петровича.

Реєнт Олександр Петрович. Шановні колеги, дорогий 
Вікторе Петровичу! Ви знаєте, згадуючи двадцяти п’ятирічну 
роботу у Національній спілці, її Президії... Я 25 років, вірніше 
18 років був заступником у Героя України Петра Тимофійовича 
Тронька, а останніх сім років керую спілкою. Можливо, це 
найкращий проект, який ми здійснили за цих останніх 7 років. 
Я дякую Віктору Петровичу, дякую викладацькому колективу 
університету за те, що вони наше бажання озвучувати, завжди 
згадувати, завжди пам’ятати, думати про ту роботу, яку 
зробив Михайло Іванович, допомагають втілювати у життя. 
Ті прекрасні поїздки, історичні експедиції, засідання, які ми 
проводимо разом з колективом Переяслав-Хмельницького 
університету, вони надихають нас на кращу роботу. Ми 
сьогодні бачимо, як розквітає університет. В цьому університеті 
виховуються патріотичні люди, вони національно свідомі. 
В яку б аудиторію ми б не зайшли, чи то в бібліотеку до Ольги 
Іванівни, чи на другому, на третьому, на четвертому поверсі – 
ми бачимо українське національне процвітання. У таких стінах 
повинні виховуватися наші свідомі люди. Тим більше, маючи 
Переяслав, маючи Заповідник, маючи ті скарби, ті музеї, які на 
сьогоднішній день є. Ми впевнені в тому, що ця робота буде 
проводиться довіку. Дорогі друзі, я поздоровляю всіх вас із 
сьогоднішнім форумом. Я думаю, що він пройде дуже активно. 
Я думаю, що він надзвичайно потрібен, а та робота, яку ми 
проводимо, – дуже важлива. Дякую.

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо і ми Реєнту 
Олександру Петровичу. І знову на сцені для всіх учасників 
і гостей форуму Олег Малик-Маліновський, переможець 
всеукраїнських і міжнародних вокальних конкурсів. Малик-
Маліновський.

[Звучить пісня «Останні акорди життя»; слова Ніни 
Шаварської; музика Ольги Янушкевич; виконує Олег Малик-
Маліновський – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо! Олег Малик-
Маліновський. Не даремно наш університет пишається, що 



25
в його стінах він навчався. Сьогодні ми дякуємо йому за те, 
що він разом з нами. Дійсно, кожна мить життя неповторна. 
Сьогоднішня наша зустріч вже стає історією, перетворюється 
на історію, яку ми записуємо, перегортаємо чергову 
сторінку. Ми ще раз і ще раз вдячні лауреатам минулорічних 
премій. Звичайно, ми вже готові вітати щирими оплесками 
і висловлювати всю нашу щиру вдячність і захоплення 
лауреатам Премії імені Михайла Івановича Сікорського зразка 
2018 року. Хто ж вони? Їх імена на цій сцені оголосить голова 
Національної спілки краєзнавців України Олександр Петрович 
Реєнт. Така сьогодні його місія. Вдруге підніматися на цю 
сцену з надзвичайно приємною і почесною місією – вітати 
лауреатів Премії Михайла Сікорського зразка 2018 року.

Реєнт Олександр Петрович. Шановні колеги! Я просив 
Олександра Юрійовича, щоб він двічі слова мені не надавав, 
а лише один раз. Він сказав: «Добре, вийдете ще раз». Так 
що я вийшов вже вдруге. Ми виїзне засідання в цьому році 
зробили на Сумщині (Недригайлівський район), де були 
члени Президії разом із керівництвом університету. Ми там 
провели засідання і визначили лауреатів Премії імені Михайла 
Івановича Сікорського. У цьому році я вперше попросив 
Віктора Петровича, щоб ми також сьогодні вручили Премію 
імені Дмитра Яворницького, оскільки в нас один її лауреат. 
Тобто в мене сьогодні подвійне завдання. Ми приймаємо 
рішення від обласних організацій. Обласні організації подають 
нам своїх кандидатів. Ми потім приймаємо рішення, хто 
буде лауреатом. У цьому році від Переяславського міського 
осередку та Київської обласної організації було кілька заяв. 
Деяким ми пішли на зустріч, а деяким і не пішли на зустріч. 
Гончар Петро Іванович – генеральний директор музею Івана 
Гончара, художник-монументаліст, живописець, музеєзнавець, 
учасник всеукраїнських та міжнародних художніх виставок. 
Основні роботи у галузях монументально-декоративного 
мистецтвах та живопису, брав участь в реконструкціях розписів 
Михайлівського Золотоверхого собору в місті Києві. Його 
подала Київська обласна організація і Переяславський міський 
осередок. Є Петро Іванович? Є! Виходь сюди!
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Молоткін Олександр Юрійович. Запрошуємо, 

запрошуємо на цю сцену під щирі оплески лауреата Премії 
імені Героя України Михайла Івановича Сікорського! 
Затримайтесь на мить, будь ласка, для історії! Диплом лауреата, 
пам’ятні подарунки і грошова премія. Ось так от я продублюю 
Олександра Петровича. Кілька слів від лауреата.

Гончар Петро Іванович. Дуже дякую. Бачте, дожився 
до того, що роботу, яку робиш з любов’ю, без неї жити не 
можеш та ще й за це отримуєш нагороди і відчуваєш від 
цього якесь натхнення. Бо я виріс в той час, працював і знав 
Михайла Івановича, побратима мого батька, Івана Макаровича 
Гончара, мого натхненника. Вони працювали, будували Україну, 
отримуючи догани, виговори, виключення із партії і таке 
інше. А тут тепер отримуєш нагороди і від цього щасливий. 
Значить, ми на вірному шляху. Спасибі долі і знову ж таки 
натхненнику Михайлу Івановичу, що спонукав мене мати 
ту професію. Я вважаю, найважливішу у світі. Збереження 
своєї пам’яті, культурної спадщини. Без неї людина не була 
б людиною. Спасибі сердечно за високу оцінку. Розділяю її зі 
своїм колективом. Спасибі вам сердечне.

Реєнт Олександр Петрович. Дякуємо вам! Премія 
включає диплом, у папці там все є. Вони невеликі ці премії – 
одна тисяча гривень. Але які вони важливі, наприклад, для 
того, щоб людина відчула, що трошечки вона вкладається в це. 
Далі Волинська обласна організація подала нам відому людину 
на Волині. Він сьогодні присутній. Анатолій Михайлович. 
Він член Президії Волинської обласної організації, 
Почесний краєзнавець України, лауреат Премії імені Дмитра 
Яворницького, директор Волинського краєзнавчого музею, 
Заслужений працівник культури України. А також він автор ряду 
наукових та науко-популярних публікацій з історії музейної 
справи та краєзнавства Волині, організатор ряду краєзнавчих 
та наукових конференцій, упорядник та член редколегії 
наукових збірників та матеріалів конференцій, учасник 
багатьох з’їздів Національної спілки краєзнавців України. Але 
ж разом з ним приїхав професор Геннадій Бондаренко. Ми з 
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Геннадієм вчилися у педагогічному інституті імені Горького10 
у свій час. Він – в аспірантурі, я був секретарем комітету 
комсомолу, а потім викладав на історичному факультеті. Коли 
він мені сказав. Ви знаєте на Волині, якщо хтось уважно 
вивчає ситуацію краєзнавчу почався процес проти Анатолія 
Михайловича, який зовсім нам не сподобався. Ми хочемо 
його підтримати. Крім усього іншого. Ви знаєте, коли людина, 
яка дуже багато зробила у своїй роботі, дуже багато знає. 
А Волинь – це просто… Краєзнавча робота на Волині одна 
з найкращих. Хоча важко порівнювати. Можна згадати Івано-
Франківщину, Черкащину. Але на Волині робиться багато 
краєзнавчої роботи, багато робить Анатолій Михайлович. 
Ми, крім цього, хочемо його підтримати, щоб він відчував, 
що Національна спілка краєзнавців, Президія Національної 
Академії наук підтримує Вас. Ми будемо сподіватися, що 
всі негаразди, які були у вас, зостануться позаду. Будь ласка, 
отримуйте Премію!

Молоткін Олександр Юрійович. І кілька слів від 
лауреата.

Силюк Анатолій Михайлович. Вельмишановні 
члени Президії Національної спілки, шановні колеги! 
Велика відповідальність отримувати Премію Михайла 
Сікорського у Переяславі, на землі, яку він прославив, яку 
він підняв, де зібрав національні скарби і показав приклад, 
як повинен працювати музей і як повинен його працювати 
керівник. Я музейній справі віддав тридцять п’ять років. 
Дякую долі, що звела мене із краєзнавцем Григоровським 
Анатолієм Миколайовичем на Волині у моєму рідному селі, 
коли з восьмого класу я почав займатися краєзнавством і 
музейництвом. Дякую долі, що цей вибір став моєю долею. 
Ця заслуга – це ще аванс і її треба відпрацьовувати. Дякую 
за гарні слова про Волинь, зокрема, краєзнавчу Волинь. У нас 
завтра 65-та наукова конференція «Минуле і сучасне Волині та 

10 Київський педагогічний інститут імені О. М. Горького – нині Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 
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Полісся»11. Це також прекрасний приклад служіння Волинської 
громади українському краєзнавству і музейництву. Хай 
процвітає Переяславська земля і наша спілка! Велике дякую і 
поклон від Волині всім вам! Дякую!

Реєнт Олександр Петрович. Дякуємо вам Анатолій 
Михайлович! Скавронський Павло Степанович – голова 
Житомирської обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України, Почесний краєзнавець України, директор 
Музею історії міста Бердичева, учасник багатьох міжнародних 
та всеукраїнських науково-краєзнавчих конференцій, автор 
більше 200 краєзнавчих наукових публікацій у наукових 
збірниках матеріалів конференцій та наукових журналах, а 
також більше 200 краєзнавчих публікацій у періодичній пресі. 
Також він лауреат Премії імені академіка Петра Тронька. Ми 
не один раз були і в Житомирі, і в Бердичеві. Після 30-річної 
роботи, яку відпрацював директором школи, він продовжує 
краєзнавчу роботу. Павло Степанович активний учасник 
засідань Президії, конференцій, українських краєзнавчих 
експедицій. Без нього не обходиться жодна експедиція. Він – 
активний, він – дуже активний, я б сказав би. Як тільки ми 
його не включаємо в експедицію, він добивається, щоб ми 
його включили. Будь ласка, Павло Степанович!

Молоткін Олександр Юрійович. І прошу до 
вітального слова!

Скавронський Павло Степанович. Я дуже вдячний 
Президії Національної спілки краєзнавців і особисто голові 
Національної спілки краєзнавців Олександру Петровичу за 
високу оцінку моєї праці. Ця нагорода надихає мене. Я обіцяю, 
що й надалі я продовжу працювати і розвивати музейну справу 
і свою діяльність на ниві краєзнавства. Дякую!

Реєнт Олександр Петрович. Дякуємо Вам, Павло 
Степанович! Галина Миколаївна Бузян – спеціаліст у 

11 Див.: Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській 
та європейській історії: Наук. зб.: Вип. 65. / Ковельс. міськ, рада; упр-ня 
культури, з питань релігій та національностей Волин. ОДА; СНУ ім. Лесі Українки; 
Волин. краєзн. музей; Ковельск. Іст. музей; ВОО НСКУ; Упоряд. Г. Бондаренко, 
І. Прокопів, А. Семенюк, А. Силюк. – Ковель, 2018. – 624 с.
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галузі археології та музеєзнавства. Багато років працювала 
в Національному історико-етнографічному заповіднику 
«Переяслав» на різних посадах. Вона є дієвим учасником 
справи охорони пам’яток археології, багаторічним керівником 
секції археології Переяслав-Хмельницької міськрайонної 
організації УТОПІК. Автор близько 100 наукових статей та 
публікацій. Галина Миколаївна – подання Київської обласної 
організації і Переяславського осередку. Будь ласка!

Молоткін Олександр Юрійович. Пані Галино, ми не 
можемо вас відпустити.

Бузян Галина Миколаївна. Я дуже вдячна за цю високу 
честь отримати відзнаку ім’ям великої людини, творця, Михайла 
Івановича Сікорського. Мені пощастило багато-багато років 
працювати з ним разом. Михайло Іванович своєю величезною, 
надзвичайною енергетикою приваблював до себе людей. Він 
збирав навколо себе однодумців. Він створив колектив, який 
допомагав втілювати в життя його мрії. Я особисто зобов’язана 
Михайлу Івановичу і своїм професійним зростанням і, що 
найголовніше, завдяки йому сформувався тут мій характер і 
світоглядні цінності. Я рада, щаслива отримати цю відзнаку в 
пам’ять про дорогу мені людину.

Реєнт Олександр Петрович. Дякуємо вам! І завершаємо. 
Ярослав Євгенович Штиркало – краєзнавець, науковець, член 
Національної спілки краєзнавців України, директор Івано-
Франківського краєзнавчого музею. Він автор та виконавець 
понад тридцяти виставок на краєзнавчу тематику, зібрав та 
поповнив фонди музею на близько двох тисяч експонатів. 
Під його керівництвом, як секретаря редколегії, вийшло шість 
збірників «Наукових записок» музею. Бере активну участь 
в міжнародних, загальноукраїнських, обласних наукових 
конференціях з питань краєзнавства і збереження природного 
середовища краю.

Ми не один раз бували на Прикарпатті, Івано-
Франківщині. Дуже багато робить Михайло Юрійович, їхній 
голова. Він дуже серйозно ставиться до Премій. Він кожний 
рік подає. Якщо інші обласні організації лінуються подавати, то 
Михайло Юрійович подає кожний рік. Ми знаємо його активну 
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роботу. Хто уважно дивиться сайт Національної спілки і вивчає 
краєзнавчу роботу, той чітко і ясно бачить, що там робота 
проводиться дуже активно. Будь ласка, Ярослав Євгенович!

Молоткін Олександр Юрійович. І слова лауреата.
Штиркало Ярослав Євгенович. Доброго дня шановні 

папі і панове! Правду кажучи, як вже сказано, Михайло 
Юрійович дає багато подання. Але він минулого тижня 
сказав: «Знаєш, тобі треба їхати в Київ на засідання спілки 
краєзнавців». Ну, добре. Я зібрався і приїхав. А виявляється, 
що вони тайком подали мою кандидатуру. Але справа в тому, 
що я прийшов в музей зі світу птахів, тому що я за фахом 
є зоолог. Потім я перейшов в світ екології. Як зараз можна 
вивчати природу не досліджуючи, як впливаємо ми самі на 
природу? І опинився в світі музейництва. Я не звик до таких 
великих залів. Я більше себе бачу в експозиційних залах, в 
виставкових залах, тому що я практикуючий директор. Я не 
теоретик. Я більше допомагаю, навіть, створювати громадські 
музеї. Тому що в області дуже багато створюється громадських 
музеїв. Це мене більше цікавить. Те, що зібрано нашими 
працівниками. Здається, що таке музей зробити? Це – знайшов, 
опрацював, законсервував, відреставрував і представив на суд 
людський. Отак думають про нас відвідувачі, які приходять 
в музей. Але, щоб це все зробити, треба пройти тяжкі 
випробування. Колись і швидший шлях, колись і довший 
шлях. Знайти. Є доля випадку, є ціленаправлено знайдені 
твори. Законсервувати. Треба знати технологію, треба трошки 
вже знати хімію. Відреставрувати. Тим більше без хімії, без 
фізичних явищ неможливо. А представити. Вже треба бути 
художником, вже треба бути дизайнером, вже треба знати, як 
композицію створити. А потім ще подати текст. Це вже треба 
бути мислителем. Я маю честь на 95-ту річницю пана Михайла 
Сікорського побувати на його землі, де він працював. Він теж 
був мислителем і саме завдяки його праці ми маємо такий 
поважний форум, на якому ми сьогодні присутні. Дуже дякую!

Реєнт Олександр Петрович. Дякуємо вам, Ярослав 
Євгеновичу! Я пам’ятаю, взимку ми проводили засідання в 
Івано-Франківську по туристичному краєзнавству. То ви також 
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так говорили тоді. І правильно вчили як, яким чином розвивати 
туристичне краєзнавство і членів Національної спілки і членів 
Президії. Дорогі друзі! Ми завершили вручення Премії імені 
Михайла Івановича Сікорського. Я хочу ще раз поздоровити 
всіх лауреатів, побажати добра і здоров’я. Віктору Петровичу 
Коцуру ще раз побажати, щоб він також і надалі проводив 
таку роботу. А ми будемо підтримувати.

Але ж в нас іще є красива місія, добра місія. В нас є 
лауреат Премії імені Дмитра Яворницького. Я хочу просто, щоб 
люди зрозуміли. Подвиг! По іншому я не можу назвати. Іван 
Артемович Нерубайський – краєзнавець, член Національної 
спілки, автор цієї книги, «Глибочок над Гірським Тікичем»12, 
та інших краєзнавчих праць. Його внесок у збереження, 
пропаганду духовної спадщини українського народу безмежний. 
От уявіть собі! Людина знайшла двох меценатів. Якщо я щось 
не так, Ваня, то ти будеш мене поправляти. Двох меценатів, 
які склалися по двісті п’ятдесят тисяч гривень. П’ятсот тисяч 
гривень дали на видання. Ця книжка видана накладом 1 500 
примірників. Вона роздана в кожну родину. Я правильно 
сказав? Правильно. Уявіть собі! Як можна таку людину не 
відзначити? Це – подвиг, це – подвиг, який зробив він. Але ж 
він перед цим уже отримав Премію імені Петра Тронька. Вони 
робили інші видання. То була інша ситуація. У цьому плані 
мені хотілось закликати брати приклад всіх краєзнавців, всіх 
істориків, всіх небайдужих людей. Ось сьогодні є тут Михайло 
Гич? Він приніс і показує вже по своєму селу перший 
примірник, також ось такого типу книгу, яка готується по 
селу13. Це дуже добре. І я з великим задоволенням хочу Івана 
Архиповича запросити на сцену. Ми разом з ним вчилися 
також в педагогічному інституті імені Горького. Він, правда, – 
філолог, а я – історик. Це було дуже давно. Років 45 назад, 
якщо не більше. Він приїхав з дружиною. Іван Артемович, 
12 Нерубайський І. Глибочок над Гірським Тікичем: історія українського села 
на тлі історії України / Іван Нерубайський. – К.: КВІЦ, 2017. – 688 с.
13 Гич М. М. Єрковці. Історія села Переяславського краю / Михайло 
Миколайович Гич. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2018. – 368 с. 
(Гич М. М. – лауреат Премії Михайла Сікорського 2015 р. – ред.).
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будь ласка, виходьте! Беріть книжку, ви будете дарувати, 
беріть книжку! Трошки премія більша, бо він з дачі приїхав і 
з дружиною. Так йому треба трошки більше. Хто приїхав без 
дружини ми також дали більше, але не вийшло. Так оце таке. 
Будь ласка, дорогий!

Нерубайський Іван Артемович. Одержувати премії, 
нагороди завжди приємно, безперечно. Для мене це вже 
четвертий диплом лауреата. Я щиро вдячний Президії 
Національної спілки краєзнавців України, особисто Олександру 
Петровичу, голові спілки, за високу оцінку моєї краєзнавчої 
діяльності. Коли оцю книгу, «Глибочок над Гірським Тікичем», 
роздали в кожну сільську хату і розіслали уродженцям села, 
які мешкають в різних куточках України і далеко за її межами, 
я одержав десятки відгуків. Люди щиро, часом зі сльозами 
на очах дякували за такий чудовий подарунок. Наведу один 
приклад. Зателефонував із Дніпра молодий чоловік. Він 
каже: «Треба було бачити мого батька. Коли він прийшов 
із бандероллю з пошти, розмотав бандероль, узяв у руки 
книгу про своє рідне село, то від хвилювання руки у нього 
затремтіли. А коли полистав, подивився книгу, то не витримав 
і заплакав». Для мене це, звичайно, найвища нагорода. У книзі 
1252 фотографії односельців, розкрита трьохсотлітня історія 
села від періоду заснування і до сучасності. Користуючись 
нагодою, я вперше в університеті, у Переяславі, хочу 
подарувати свій творчий доробок у вашу бібліотеку. Три 
книжки краєзнавчих і дві невеличкі, моя поезія.

Шкира Ольга Іванівна. Дякуємо!
Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо!
Реєнт Олександр Петрович. Шановні друзі, колеги! 

Я завершив свою роботу. Про Івана можу сказати, що до 
однієї зі своїх книжок історичних він написав вірш про 
мене. Називається вона «Козак Реєнт». Ваня, дякую тобі! 
Поздоровляю всіх лауреатів, всіх благ, всього найкращого! 
Дякую всім!

Молоткін Олександр Юрійович. І ми дякуємо 
Олександру Петровичу Реєнту, який на цій сцені всьоме назвав 
лауреатів Премії імені Героя України Михайла Івановича 
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Сікорського. А цього року з нагоди 95-річчя з дня народження 
великого зодчого Переяславських музеїв – ще й лауреата 
Премії Дмитра Яворницького. Я попрошу вельмишановне 
товариство ще раз привітати лауреатів Премії Михайла 
Сікорського і Дмитра Яворницького зразка 2018 року! Знову 
Переяслав вітає справжніх науковців. Я не побоюся великих 
слів. Справжніх подвижників. Я думаю і мені здається, що ви 
зі мною погодитеся в тому, що сьогодні краєзнавство, історія – 
це передній край нашої боротьби за нашу незалежність. 
Атакують сьогодні не лише зброєю фізичною, яка стріляє 
там, на східному фронті. Атакують душі і серця наших 
співгромадян, намагаючись нав’язати нам абсолютно іншу, 
свою якусь альтернативну історію. Але от люди саме такого 
кшталту, саме ось такі, як лауреати цьогорічної Премії, стоять 
цьому на заваді. Вони бійці. Бійці справжнього фронту. Тому 
що і сьогодні триває боротьба за нашу незалежність. І ми 
щиро дякуємо за вашу нелегку щоденну працю, яка, можливо, 
не так часто вшановується преміями, як нам би цього хотілося. 
Але сьогодні саме той випадок, коли наукова громадськість, 
студентська громадськість, викладачі нашого університету вас 
вітають. Вітаємо ще раз!

Всі, хто знав Михайла Івановича Сікорського, а я з 
великою гордістю кажу про те, що я теж мав честь особисто 
його знати і особисто з ним спілкуватися, можливо не відразу, 
але відчували всю велич його особистості, всю силу духу, яка 
ховалася за, здається, зовсім такою зовнішністю інтелігента, 
простої людини. Той хто знав його не багато і знайомився з 
ним вперше ніяк не міг здогадатися, що це дійсно гігант, 
який завжди стояв на охороні пам’яток культури і пам’яток 
історії нашого народу. Не побоюся цього слова. Завдяки його 
героїчним зусиллям ми маємо сьогодні і Вознесенську церкву, 
ми маємо сьогодні і Михайлівську церкву. Лише завдяки 
Михайлу Івановичу Сікорському багато інших пам’яток 
архітектури збереглися на Переяславській землі. Він стояв 
на передньому краї все своє життя. Я вже казав. Він дійсно 
торував свою дорогу до храму і будував свій храм, свої музеї. 
Він їх так і називав: «Моя душа – це мої музеї, мій храм 
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моєї душі». Сьогодні ми маємо ситуацію на східному фронті. 
Сьогодні буквально на не ідеологічному фронті тисячі і тисячі 
синів і дочок України боронять нашу землю, даючи можливість 
нам з вами розвиватися, творити наукові, культурні досягнення 
землі нашої. Сьогодні на нашому святі ми не можемо не 
згадати про них і не вшанувати їх нашими почестями і піснею, 
яку саме для цього випадку приготували наші чарівні дівчата 
Анастасія Петрова і Анна Ляч. Вона називається «Злива». Вона 
про всіх, хто там, хто стоїть на передньому краї, хто боронить 
нашу незалежність і нашу Україну. Для вас сьогодні співають 
Анастасія Петрова і Анна Ляч. Їх «Злива» на цій сцені.

[Звучить пісня «Злива»; слова Андрій Хливнюк; музика 
Андрій Хливнюк, Дмитро Шуров; виконують Анастасія 
Петрова та Анна Ляч – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо! Анастасія 
Петрова та Анна Ляч. Чи ми обираємо долю, чи доля 
обирає нас, чи ми обираємо шлях, чи шлях нас обирає? Про 
це філософи сперечаються і, мабуть, будуть сперечатися 
ще довго. Але як інакше, ніж знаком долі, пояснити той 
факт, що далекого 1954 року зовсім молодий випускник 
історичного факультету університету київського, зараз – 
Національного університету імені Т. Г. Шевченка, Михайло 
Сікорський потрапив саме до Переяслава. Про це вже сказано 
чимало, але для молоді, до студентів звертаюся. Спробуйте 
уявити той факт, що у 1954 р. у Переяславі був лише один 
музей! От прибув Михайло Іванович Сікорський до нас, до 
Переяслав-Хмельницького 1954 року. Тоді починав Радянський 
Союз готуватися до відзначення 300-річчя так званого 
«возз’єднання». Цьому приділялася надзвичайно велика 
увага. Отже, один всього-на-всього краєзнавчий музей і його 
директором призначено Михайла Сікорського. Це сьогодні ми 
говоримо про те, що Переяслав це – ледь не музейна столиця 
України. Це сьогодні ми говоримо про ті незліченні скарби 
національної пам’яті, які залишив нам у спадок архітектор 
і зодчий переяславських музеїв. Але скільки сили, скільки 
життєвої наснаги знадобилося Михайлу Івановичу для того, 
щоб залишити нам оце все у спадок. Шістдесят років невпинної 
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праці. Організація експедицій за власний рахунок, за власний 
рахунок він набував оці всі музейні експонати. Всією Україною 
він мандрував зі своїми сподвижниками лише з однією 
метою. Є унікальна категорія людей. Простим обивателям їх, 
мабуть, важко зрозуміти. Вони називаються сподвижниками. 
І лише потім, з позиції часу ми можемо оцінювати всю велич 
особистостей, які нам залишають подібний спадок. На щастя, 
саме до Переяслава доля привела Михайла Сікорського. 
Сьогодні двадцять дев’ять музеїв, Всеукраїнський історико-
культурологічний форум – це все завдяки йому. А тому 95-та 
річниця з дня народження цієї великої людини це – дійсно 
подія, це – свято, це – дата, яка надихає нас на подальшу 
працю по збереженню національної пам’яті, по примноженню 
скарбів нашого народу. Тому я ще раз і ще раз вітаю лауреатів 
Премії імені Михайла Сікорського, ще раз і ще раз дякую 
Національній спілці краєзнавців України за те, що вони всьоме 
разом з нами. А для всіх лауреатів, для всіх гостей цього 
форуму звучить пісня, яка називається «Повернися, соловейко» 
Це не натяк. А можливо й натяк про те, як нам не вистачає 
таких людей, як Михайло Іванович. Вони не повернуться, але 
справа їх живе. Анна Ляч «Повернися, соловейко».

[Звучить пісня «Повернися, соловейко»; слова Леонід 
Федорук; музика Ігор Юрковський; виконує Анна Ляч – Ред.].

Анна Ляч. Дякую.
Молоткін Олександр Юрійович. І ми дякуємо Анні 

Ляч. Буду відвертим. Звичайно, готуючись до сьогоднішньої 
зустрічі, я перебирав надзвичайно багато цитат і Михайла 
Івановича і про Михайла Івановича Сікорського. Їх написано 
і сказано надзвичайно багато, але чомусь зупинився лише на 
двох: «Історія лише тоді стає історією, коли події минулого 
пропущені крізь розум і серце нащадків, коли людська 
пам’ять, мов наскрізна рама», – говорив Михайло Сікорський. 
А ось, як сказав про Михайла Івановича Іван Драч. Вони були 
особисто знайомі. Одного разу на представницькій нараді 
у Львові Іван Драч живий, ще до недавнього часу живий 
класик української літератури, сказав так: «Доля цієї людини 
воістину унікальна. Ось справжній позитивний герой наших 
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днів, особа з майбутнього. Він зберігає духовний хліб наш 
і ми у великому боргу перед ним». Мені здається сказати 
краще просто неможливо. Михайло Іванович Сікорський 
залишив нам як оберег, оберег пам’яті народної, оберег 
культури, свої музеї, свою справу. Дуже приємно і дуже гордо 
я говорю про те, що і Переяслав, і вся Україна пам’ятають, 
зберігають і примножують цю спадщину. Тож нехай для всіх 
нас буде оберегом Переяслав, буде оберегом справа Михайла 
Сікорського! «Оберіг». Так і називається пісня, яку Вам 
дарують Анна Ляч, Анастасія Петрова і Андрій Іващенко. 
Нехай і ця пісня буде для всіх нас оберегом!

[Звучить пісня «Оберіг»; слова Ігор Дріжчаний; музика 
Ігор Дріжчаний; виконує Анастасія Петрова, Анна Ляч, Андрій 
Іващенко – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Андрій Іващенко, 
Анастасія Петрова, Анна Ляч. Вельмишановне товариство! 
Цього разу всьоме до Переяслава дороги привели провідних 
науковців, справжніх краєзнавців, справжніх істориків, 
справжніх людей, які вболівають за долю рідного краю і 
загалом всієї України. Із Житомирщини, Вінниччини, Івано-
Франківщини – сьогодні всіх знову об’єднав Переяслав. Про 
це говорив і Михайло Іванович Сікорський. Про унікальну 
якісь нашого міста, в яке, одного разу потрапивши, дуже 
важко забути. Так говорив він. Його слова знову і знову 
справджуються. Вельмишановне товариство сьогодні 
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди всьоме вітав лауреатів Премій 
імені Героя України Михайла Івановича Сікорського і 
Дмитра Яворницького. На прощання ще раз оплески. 
З величезною подякою за їх працю, за їх подвижницьку 
діяльність. Вельмишановні лауреати, вельмишановні гості 
і учасники форуму! Я запрошую Вас на цю сцену для того, 
щоб увіковічнити цю мить в історії. Для традиційного фото 
на згадку для історії. Прошу! А зал вам знову поаплодує. 
Переможці, лауреати, володарі Премії імені Михайла Івановича 
Сікорського. Поки ви піднімаєтеся на цю сцену, я повідомлю, 
що о 13 годині в залі Василя Сухомлинського відбудеться 



37
засідання виконавчого комітету Національної спілки 
краєзнавців України, де буде надзвичайно цікава, насичена 
наукова програма. А тим часом не забувайте: 13 година, після 
невеличкої перерви, зал імені Василя Сухомлинського – Вас 
очікують там на круглий стіл. Ближче, ближче сюди підходьте, 
будь ласка! Зараз наші фотографи прилаштуються і ця мить 
назавжди залишиться в історії.

Учасники VІІ Всеукраїнського історико-культурологічнного форуму
«Сікорські читання»
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П О Л О Ж Е Н Н Я
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 однієї номінації 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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Л АУ Р Е АТ И
Премії імені Героя України Михайла Сікорського

Національної спілки краєзнавців України 
(2013–2018 рр.)

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 2013–2018 рр. лауреатами Премії імені Героя 
України Михайла Сікорського стали тридцять 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: Пась Наталія Олександрівна, Копійченко 
Лариса Арсентіївна, Мельник Віра Петрівна, Погорілець Олег 
Григорович.
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Гончар Петро Іванович – генеральний директор 
«Музею Івана Гончара», художник-монументаліст, живописець, 
музеєзнавець. Учасник всеукраїнських та міжнародних 
художніх виставок. Основні роботи – у галузях монументально-
декоративного мистецтва та живопису. Брав участь у 
реконструкції розписів у відновленому Михайлівському 
Золотоверхому соборі в Києві.

Силюк Анатолій Михайлович – член Президії 
Волинської обласної організації НСКУ, Почесний краєзнавець 
України, лауреат Премії імені Дмитра Яворницького НСКУ, 
директор Волинського краєзнавчого музею, Заслужений 
працівник культури України. Автор ряду наукових та 
науково-популярних публікацій з історії музейної справи та 
краєзнавства Волині, організатор ряду краєзнавчих та наукових 
конференцій, упорядник та член редколегії наукових збірників 
та матеріалів конференцій, учасник 3, 4, 5, 6 з’їздів НСКУ.

Скавронський Павло Степанович – голова 
Житомирської обласної організації НСКУ, Почесний 
краєзнавець України, директор Музею історії міста Бердичева, 
учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-
краєзнавчих конференцій, автор більше 200 краєзнавчих 
наукових публікацій у наукових збірниках матеріалів 
конференцій та наукових журналах, а також більше 200 
краєзнавчих публікацій у періодичній пресі. Лауреат Премії 
імені академіка Петра Тронька.

Бузян Галина Миколаївна – спеціаліст у галузі 
археології та музеєзнавства. Багато років пропрацювала 
в Національному історико-етнографічному заповіднику 
«Переяслав» на різних посадах. Вона є дієвим учасником 
справи охорони пам’яток археології, багаторічним керівником 
секції археології Переяслав-Хмельницької міськрайонної 
організації УТОПІК. Автор близько 100 наукових статей 
та публікацій.

14 Рішення Президії Національної спілки краєзнавців України від 26 вересня 
2018 р., протокол № 3.
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Штиркало Ярослав Євгенович – краєзнавець, 

науковець, член НСКУ, директор Івано-Франківського 
краєзнавчого музею. Автор та виконавець понад 30-ти виставок 
на краєзнавчу тематику, зібрав та поповнив фонди музею 
близько 2000 експонатів. Під його керівництвом, як секретаря 
редколегії, вийшло шість збірників «Наукових записок» музею. 
Бере активну участь у міжнародних, загальноукраїнських, 
обласних наукових конференціях з питань краєзнавства і 
збереження природного середовища краю.
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Л А У Р Е А Т
Премії імені Дмитра Яворницького 2018 року15

Нерубайський Іван Артемович працював учителем, 
директором школи, журналістом, був редактором тальнівської 
районної газети «Колос». У 1994 році став переможцем 
обласного та всеукраїнського конкурсу «Кращий учитель 
року». Член Черкаської обласної організації НСКУ, автор книги 
«Глибочок над Гірським Тікичем» та інших краєзнавчих праць. 
Його внесок у збереження та пропаганду духовної спадщини 
українського народу, внесок у розвиток історико-краєзнавчих 
досліджень і популяризацію історії рідного краю відзначений 
обласною краєзнавчою премією імені Михайла Максимовича, 
Міжнародною премією імені Володимира Винниченка та 
премією імені академіка Петра Тронька.

Член Національної спілки журналістів України, лауреат 
Черкаської обласної краєзнавчої премії імені М. Максимовича 
(2010 р.) та Міжнародної Премії ім. В. Винниченка в галузі 
української літератури і мистецтва (2012 р.). Він автор 
художньо-публіцистичної книги «Горнусь до тебе, Україно» 
(Черкаси, 2001 р.), поетично-пісенної збірки «На березі 
життєвої ріки» (Черкаси, 2011 р.), співавтор та упорядник 
колективної поетичної збірки «Уклін святині отчого порогу» 
(Черкаси, 2006 р.), історико-краєзнавчого й літературного 
збірника «Ой, Тальне моє над Тальянкою» (Черкаси, 2010 р.), 
об›ємної історії рідного краю у двох книгах – «Криві Колена 
крізь терни і роки. В історії села – історія України» (Київ, 
2010 р.) та «Криві Коліна: долі людські» (2012 р.), редактор 
багатьох книг, пісенників, буклетів, тощо.

Значну частину віршів І. Нерубайського покладено на 
музику. Пісня «Господи, помилуй», музику до якої написав 
композитор М. Вовк, на Всеукраїнському фестивалі духовної 
музики в 2011 році виборола перше місце.

15 Премія вручалася під час урочистої частини VII Всеукраїнського історико-
культурного форуму «Сікорські читання».
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В збірці «Передзвони», що рецензується, наводяться 

пісні І. Нерубайського на музику М. Вовка: «Рідне місто 
моє», «Господи, помилуй», «Моє Тальне», «Тальяночка – 
тальнівчаночка», «Моє чарівне лагідне село», «Життя мого юна 
весна», а також «На березі життєвої ріки» та «Пісня про Тікич» 
(музика Л. Шуляк), «Батьківська хата» (музика В. Салевича), 
«Тальнівщина, свята моя колиско» (музика Л. Столярської).
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