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ПРОГ РАМА
«С І КО Р СЬК І  ЧИТАННЯ »

VIII Всеукраїнський історико-культурологічний форум
16 жовтня 2019 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;

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)

11.45. – 12.00
Вручення

Премії імені Дмитра Яворницького
Національної спілки краєзнавців України

(актова зала університету)
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12.00 – 13.00

Концертна програма
«МУЗЕЙНИЙ СВІТ МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО»

(актова зала університету)
Організатори:

Національна спілка краєзнавців України,
Соціально-гуманітарний відділ,
Соціоісторичний факультет

НАУКОВО-ПРЕЗЕНТАЦІЙНА ЧАСТИНА
13.00 – 13.30

Спільне засідання Правління Національної спілки 
краєзнавців України та Переяслав-Хмельницького 

міського осередку НСКУ
(конференц-зала імені В. Сухомлинського)

13.30 – 14.00
Презентація та анонси нових краєзнавчих видань

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

14.30 – 16.00
Круглий стіл

«КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ:
ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

(конференц-зала імені В. Сухомлинського)
Регламент:

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

– Підсумкове обговорення – 15 хвилин.
Модератори – В’ячеслав Лоха, Тарас Нагайко

10.00 – 15.00
Книжкова виставка
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«Краєзнавство Переяславщини»

(конференц-зала імені В. Сухомлинського)
Куратор: Ольга Шкира

Організатори:
Національна спілка краєзнавців України,

Відділ історичного краєзнавства НІЕЗ «Переяслав»,
Соціоісторичний факультет,
ГО «Переяславський Скарб»,

ГО «Старий Дніпро»

ВИСТАВКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНА ЧАСТИНА

10.00 – 15.00
Презентації художніх робіт

«МИСТЕЦЬКИЙ ВЕРНІСАЖ»

Виставки-презентації

«Моя країна дивовижна»
Виставка художніх робіт учнів Київської дитячої Академії 

мистецтв імені І. М. Чемберджі
(2 корпус, 1 поверх, читальна зала № 1)

Куратор: Ольга Шкира

Книжкова виставка-інсталяція
«Єпископська брама Переяслава»
(читальна зала «Чумацький шлях»)

Куратор: Ольга Шкира

Виставка живопису
«Осінні барви Переяслава»

(2 корпус, 2 поверх, фойє)
Куратор: Роман Мотузок



8
Презентація творчих робіт у лабораторії 

сучасних художніх технік
«Етнічне коріння сучасного декоративного мистецтва»

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

Виставка студентських робіт художньої графіки
«Світ, який почула душа»

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

Виставка стародавнього мистецтва витинанки 
в лабораторії етнодизайну

«Дерево життя в українському мистецтві»
(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 мистецтв)

Майстер-клас з сучасного розпису
(1 корпус, 3 поверх, ауд. 316)
Куратор: Тетяна Носаченко

Майстер-клас з витинанки
(1 корпус, 3 поверх, ауд. 325)
Куратор: Ольга Стрілець

«Українська хустка – символ жіночої вроди»
(майстер-клас з виготовлення декоративного панно)

(1 корпус, 3 поверх, ауд. 326)
Куратор: Марта Генесіран
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10.00 – 15.00

Виставково-презентаційний проект
«ПРОСТІР ОСОБИСТОСТІ»

Виставки-презентації:

Виставкова експозиція
«Михайло Сікорський – гордість України»

(читальна зала «Чумацький шлях»)
Куратор: Ольга Шкира

Виставкова експозиція студентських робіт
«Пташиний злет Марії Буряк»

(читальна зала «Чумацький шлях»)
Куратор: Ольга Шкира

«Ідеї гуманізму, миру і любові в символах українських 
мистецьких традицій: Сковорода, Шевченко, 

Білокур, Сікорський»
(Виставкова вітрина конференц-зали імені В. Сухомлинського)

Куратор: Тетяна Носаченко

Організатори:
Педагогічний факультет,

Кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання,
Бібліотека університету,

Творче об’єднання «Полотно»

ЕКСКУРСІЙНА ЧАСТИНА

16:00 – 17.00
Екскурсія музеями міста Переяслава-Хмельницького

«Стежками Михайла Сікорського»
(НІЕЗ «Переяслав»)
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

9.00 – 10.00
Реєстрація учасників

(2-й корпус, 2-й поверх)

9.00 – 10.00;
12.45 – 13.00

На каву з Михайлом Сікорським
(їдальня університету)

14.00 – 14.30
Прес-конференція

(конференц-зала імені В. Сухомлинського)

15.30
Закриття роботи форуму

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:

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

Громадська організація «Старий Дніпро»
Творче об’єднання «Полотно»
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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 VІІІ 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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VІІI  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ 
ФОРУМ  «СІКОРСЬКІ  ЧИТАННЯ» 1

16 жовтня 2019 р. у Державному вищому навчальному 
закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» вшанували пам’ять 
Героя України, знаного музеєтворця Михайла Івановича 
Сікорського. Цьогорічний VІІI Всеукраїнський історико-
культурологічний форум «Сікорські читання» мав традиційний 
формат та об’єднав істориків, краєзнавців, музейних 
працівників, активну місцеву громадськість, що опікується 
збереженням історичної пам’яті.

З вітальними словами до учасників форуму звернулися 
ректор університету Віктор Коцур, генеральний директор 
НІЕЗ «Переяслав» Олексій Лукашевич, відомий громадсько-
політичний діяч Микола Томенко, президент Всеукраїнського 
фонду «Журналістська ініціатива» Людмила Мех, секретар 
Національної спілки журналістів України Сергій Шевченко, 
біограф М. І. Сікорського, письменник Микола Махінчук, 
автор культурологічних проектів Борис Войцехівський.

Урочиста частина форуму позначилася сьомим за ліком 
врученням Премії імені Героя України Михайла Сікорського 
Національної спілки краєзнавців України, яке провів її 
голова Олександр Реєнт. Лауреатами почесної нагороди 
стали: директор Вінницького обласного краєзнавчого музею 
Катерина Висоцька, перший завідувач Меморіального музею 
Г. С. Сковороди НІЕЗ «Переяслав» Валентина Нікітіна 
та директор Івано-Франківського історико-меморіального 
музею Олекси Довбуша Юрій Срайчук. Під час урочистої 
частини Форуму відбулося також нагородження лауреата 
Премії імені Дмитра Яворницького голови редакційної ради 
видавництва «Український літопис» Валерія Вишневського.

1 Друкується за: Нагайко Т. Ю. VIІІ Всеукраїнський історико-культурологічний 
форум «Сікорські читання» / Тарас Юрійович Нагайко // Краєзнавство. – 2019. – 
№ 3. – С. 270–271. 
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Наукову складову заходу склали спільне засідання 

Правління Національної спілки краєзнавців України та 
Переслав-Хмельницького осередку НСКУ, а також круглий 
стіл «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, 
постаті». Зокрема, місцевими краєзнавцями було презентовано 
нові видання з історії Переяславщини, що з’явилися друком 
цьогоріч та анонсовано нові. З-поміж них: «Переяславський 
соціум на перехресті епох: люди, події, факти», «Короткий 
нарис історії Переяслава», «Нам Підсінне тепер тільки 
сниться…» Село у спогадах та документах», «Згадай 
шкільні роки…» До 50-річчя побудови нового приміщення 
Єрковецької школи» та ін. Найактивніших краєзнавців було 
відзначено грамотами та подяками Національної спілки 
краєзнавців України.

Усі учасники та гості форуму мали нагоду відвідати 
мистецькі виставки та майстер-класи, підготовлені викладачами 
й співробітниками місцевого університету, а також побувати на 
святковому концерті.

Організатори заходу – Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав», Національна спілка 
краєзнавців України, «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та 
громадська організація «Переяславський Скарб» – дякують 
постійним інформаційним партнерам: Всеукраїнському 
благодійному фонду «Журналістська ініціатива» 
(президент Людмила Мех), тижневику «Культура та життя» 
(головний редактор Євген Букет), науковому часопису 
«Краєзнавство» (головний редактор Олександр Реєнт), 
ТРК «Альта» (директор Олег Ярмоленко), громадсько-
політичній газеті «Вісник Переяславщини» (редактор Галина 
Карпенко) та усім, хто долучився до організації восьмих 
«Сікорських читань».

Заступник голови організаційного комітету
XVIII Всеукраїнського історико-культурологічного

форуму «Сікорські читання»,
кандидат історичних наук Тарас Нагайко
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СТЕНОГ РАМА
урочистого відкриття

VІІІ 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

Молоткін Олександр Юрійович. Доброго дня! Доброго 
дня, Вельмишановне товариство! Щороку о цій порі саме цими 
кадрами2 ми починаємо кожний історико-культурологічний 
форум «Сікорські читання», який присвячений цій видатній 
постаті українського державотворення, видатній постаті в 
історії Переяслава. Кадри, які ми щороку демонструємо 
на цьому екрані в цьому залі, однозначно унікальні і 
по-своєму геніальні. Унікальні, тому що Михайло Іванович 
Сікорський (той, хто його знав, той це підтвердить) не надто 
любив позувати для фото- і кінокамер. А геніальні, тому 
що видатному українському режисерові Миколі Мащенку 
вдалося здійснити майже неможливе – перед кінокамерою 
вловити те трансцендентальне і невловиме, що називається 
душею. І тепер крізь віки і часи, відійшовши у вічність, 
Михайло Іванович Сікорський дивиться на нас і благословляє 
на повсякденну працю на благо нашої України, на благо 
розвитку і збереження історії рідного краю і України в цілому. 
Вельмишановне товариство, пані та панове! Вітаємо учасників 
і гостей VIII історико-культурологічного форуму «Сікорські 
читання». Прошу!

Молоткін Олександр Юрійович. Отже, з надзвичайною 
приємністю ми констатуємо той факт, що вже ввосьме 
за ініціативи «Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету імені Григорія Сковороди»3, 
2 Транслюється відеоряд з документального фільму М. П. Мащенка «Михайло 
Сікорський. Заповіт» до пісні «Сіла птаха» у виконанні Н. М. Матвієнко.
3 Згідно з постановою Верховної ради України № 251-ІХ від 30 жовтня 2019 р. 
м. Переяслав-Хмельницький Київської області перейменовано на м. Переяслав 



15
Національної спілки краєзнавців України, Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» і 
громадсько-освітньої культурної організації «Переяславський 
Скарб» у цьому залі в ці осінні дні ми вітаємо провідних 
науковців України, громадських діячів, краєзнавців, істориків. 
Всіх тих, кому не байдуже майбутнє нашої держави, кому 
не байдужа наша історія і кому це по-справжньому болить. 
Але «не байдуже» – це просто слова. Щоденною своєю 
працею, щоденними своїми вчинками вони працюють на 
цій нелегкій і часто такій невдячній ниві, за що ми їм щиро 
вдячні. І як завжди, я сподіваюся, що щирими оплесками 
ми зустрінемо високоповажних гостей, які, не зважаючи на 
всю свою зайнятість, щороку прибувають до Переяслава для 
того, щоб взяти участь у історико-культурологічному форумі 
«Сікорські читання».

Отже, вельмишановне товариство! Сьогодні, як і завжди, 
з нами в цьому залі Реєнт Олександр Петрович – голова 
Національної спілки краєзнавців України, заступник директора 
Інституту історії Академії наук України, член-кореспондент 
Національної Академії наук України, доктор історичних 
наук, професор. Маньковська Руслана Вікторівна – 
заступник голови Національної спілки краєзнавців України, 
доктор історичних наук. Дмитрук Володимир Іванович – 
відповідальний секретар Національної спілки краєзнавців 
України. Милько Володимир Іванович – прес-секретар 
Національної спілки краєзнавців України. Окрема йому 
шана і подяка за інформаційне забезпечення і оперативний 
супровід всіх наших заходів. Гальчак Сергій Дмитрович – 
член Президії Національної спілки краєзнавців України (наш 
шановний гість з Вінниці). Гуржій Олександр Іванович – 
член Президії Національної спілки краєзнавців України, 
провідний науковий співробітник Інституту історії України. 
Букет Євген Васильович – член Правління Національної 

Київської області, а згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 530 
від 16 квітня 2020 р. державний вищий навчальний заклад «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
перейменовано на Університет Григорія Сковороди в Переяславі.
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спілки краєзнавців України. З величезним задоволенням 
я хочу оголосити, що сьогодні разом з нами доктор 
наук, професор Національного університету імені Тараса 
Григоровича Шевченка, відомий громадський і політичний 
діяч Микола Володимирович Томенко. До речі, лауреат 
минулих років Премії імені Михайла Івановича Сікорського. 
А ми продовжуємо вітати наших гостей. Це – Гриценко 
Лалі Абесаломівна. Прошу! Архипова Світлана Іванівна – 
секретар Національної спілки краєзнавців України. Бушин 
Микола Іванович – професор кафедри історії України та 
суспільних дисциплін (наш гість із Черкас). З особливим 
почуттям ми вітаємо нашу землячку Мех Людмилу 
Григорівну – заслуженого журналіста України, секретаря 
Національної спілки журналістів України. Якименка Івана 
Петровича – міського голову Переяслава-Хмельницького у 
2006–2010 році, Почесного громадянина міста. Лукашевича 
Олексія – генерального директора Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав».

Ось у такому вельми поважному товаристві ми сьогодні 
будемо вітати чергових лауреатів надзвичайно престижних і 
вагомих у науковому житті премій. Але про це трохи згодом 
скажуть відповідні і відповідальні люди. А поки що я ще 
раз прошу Вас загальними оплесками привітати цю когорту 
видатних, провідних вчених, громадських і політичних діячів, 
які сьогодні присутні на урочистій церемонії відкриття 
VIII історико-культурологічного форуму «Сікорські читання».

Як біжить час! Ще свіжі у пам’яті події, якими були 
ознаменовані перші «Сікорські читання»4. Так що час 
біжить, але надзвичайно приємно, що не втомлюються наші 
провідні науковці і краєзнавці щодня робити свою роботу і 
утверджувати самостійність і незалежність нашої держави. 

4 І Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські читання» 
відбувся 7 листопада 2012 р. (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. – 48 с.).



17
Вельмишановне товариство, пані та панове! Переходимо 
безпосередньо до вітальних слів, яких, звичайно, так багато в 
наших сьогоднішніх гостей.

Друзі, зустрічайте! Доктор історичних наук, професор, 
дійсний член Національної академії педагогічних наук України, 
Заслужений працівник освіти України, ректор Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди Віктор Петрович Коцур.

Коцур Віктор Петрович. Шановні колеги, шановні 
друзі! Сердечно вітаємо учасників VIII «Сікорських читань». 
З плином часу все рельєфніше постає багатовимірна, 
багатоаспектна постать Михайла Івановича Сікорського. 
Сьогодні ми відчуваємо той факт, що Сікорський – це 
феномен ХХ–ХХІ століття, який до кінця ще не пізнаний, 
не розгаданий5. Він слугує великим творчим імпульсом для 
5 У напрямку вивчення творчого та наукового спадку Героя України 
М. І. Сікорського на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» підготовлені дослідження: Піхало І. В. 
Наукова та громадсько-культурна діяльність Михайла Івановича Сікорського: 
[магістерська робота] / Іванна В’ячеславівна Піхало; [наук. керівн. А. П. Коцур]. – 
2010. – 96 с.; Сога Л. В. М. І. Сікорський: інтелектуальний портрет краєзнавця, 
організатора музейної справи в Україні (1950-ті рр. – поч. ХХІ ст.): дис. ...канд. 
іст. наук: 07.00.01 – історія України / Людмила Василівна Сога; наук. керівник 
Коцур В. П. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2014. – 228 с.; Бібліографічний 
портрет Михайла Івановича Сікорського: біобібліогр. покаж. / [уклад.: 
О. І. Шкира, Н. П. Обертій та ін.; гол. ред. В. П. Коцур]. – Препринт. – Переяслав-
Хмельницький, 2015. – 137 с. – (Серія: «Наукова еліта Переяславщини»). – 
(Препринт ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький» ДПУ імені Григорія Сковороди; 
2015–1); Моє життя – мої музеї…: [зб. матеріал. до 90-річчя від дня народження 
Героя України М. І. Сікорського] / [упоряд. та коментар.: О. Горбовий, Т. Нагайко; 
ред. Т. Нагайко; вступ. ст. Л. Новохатько]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – 
Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич, 2013. – 258 с.; Михайло 
Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу: [колект. монографія, 
присвяч. 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського] / НІЕЗ «Переяслав»; 
упоряд. О. М. Жам; збір матеріал. Н. Г. Ткаченко. – Переяслав-Хмельницький: 
СКД, 2013. – 473 с. Окремо слід відзначити ювілейний тематичний блок 
статей, які опублікували працівники університету та заповідника на сторінках 
журналу «Краєзнавство»: «Сікорські читання»: До 90-річчя з дня народження 
музейника Михайла Сікорського [серія статей, присвячених життю та діяльності 
Сікорського М. І.] // Краєзнавство. – 2013. – № 4 (85). – С. 99–135. 
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сучасності в плані пошуку тих джерел енергії, які додають 
наснаги сотням і тисячам українців, які творять музейну 
справу, літературну справу, мистецьку справу. Тому що музеї 
Сікорського – це поєднання і інтелекту, і освітніх, мистецьких, 
виховних ініціатив. Все це разом ми називаємо «феномен 
Сікорського»6, який сформований на теренах Переяславщини 
завдяки його творчості, завдяки його далекоглядним планам, 
які він втілив. Вони продовжують сьогодні функціонувати, 
породжують нові ініціативи, нові життєві і наукові проекти. 
Багатовимірність Сікорського слугує предметом дослідження 
вчених, потужним фундаментом для виховної роботи серед 
молоді. Адже Сікорський своїм життям показав, що він служив 
Україні, служив українському народу і черпав наснагу в 
українського народу. І саме цей край став втіленням найвищих 
ідей, стратегій видатної постаті ХХІ століття. Тож кожні 
«Сікорські читання» проливають світло на ті чи інші аспекти 
Сікорського. А Сікорський уже фактично розглядається як 
велика складова нашого суспільного, культурного, мистецького 
життя на сучасному етапі.

Бажаємо, щоб і нинішні «Сікорські читання» додали 
нових імпульсів у пошуках Сікорського ХХІ століття. Тому 
що його невичерпні ідеї і сьогодні слугують поколінням 
переяславців, українців в цілому. Нехай ці «Сікорські читання» 
додадуть нового імпульсу творчим пошукам! Вітаємо із 
VIII «Сікорськими читаннями» і зичимо успіхів читанням! 
Нехай вони породжують нові стимули, нові ідеї, стратегії, які 
слугуватимуть Україні, слугуватимуть нашому краю! Дякую.

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо Вам! 
Академік Віктор Петрович Коцур, ректор Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди.

Вельмишановне товариство! Окремим пунктом 
хотілося б привітати, іще раз назвати чудові імена лауреатів 
6 За версією журналу «Фокус» місто Переяслав-Хмельницький перемогло 
у номінації «Історичний центр України-2013» (найбільша кількість музеїв 
на душу населення): Фокус определил 50 лучших городов для жизни в 
Украине [Электронный ресурс] // Фокус. – 2013. – 30 июля. – Режим доступа: 
https:// focus.ua/ratings/276793/. 
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минулорічних Премій імені Героя України Михайла Івановича 
Сікорського. Вони сьогодні в залі. Вони заслужили тоді нашу 
вдячність і наші оплески. Це звання високе, воно на все 
життя. Ми не втомлюємося називати ці імена. Отже, сьогодні 
ми вітаємо лауреатів минулорічних Премій імені Михайла 
Сікорського: Войцехівський Борис Михайлович, Гич 
Михайло Миколайович, Годліна Лариса Олексіївна, Козій 
Ганна Іванівна, Колибенко Олександр Володимирович, 
Коцур Віктор Петрович, Махінчук Микола Гаврилович, 
Мельник Віра Петрівна, Томенко Микола Володимирович.

Всі вони в залі. Ці оплески Вам! З особливим почуттям, 
з почуттям глибокої вдячності я хочу запросити на сцену 
відомого громадського і політичного діяча. Людину, яка 
щороку приїжджає до Переяслава, вшановує пам’ять Михайла 
Івановича Сікорського, знаходить час все ж таки, не зважаючи 
на всю зайнятість. Це приємно, що він не забуває Переяслав, 
не забуває наш університет.

Професор Національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор наук, відомий громадський і політичний діяч 
Томенко Микола Володимирович.

Томенко Микола Володимирович. Шановні колеги! 
Маю велику честь привітати Вас із початком цього наукового 
форуму. Дійсно, я намагаюся не пропустити це зібрання. 
Оскільки, коли я кажу або чую слово «Переяслав», то – це 
завжди асоціації із Михайлом Сікорським, університетом і 
Віктором Петровичем як його очільником, «містом музеїв» і 
«заповідником», якому я теж намагаюся всіляко допомагати 
і підтримувати. Сьогодні ми, збираючись рік по року, 
намагаємося і про добрі справи сказати, і не забути вплинути 
на ситуацію, яка складається.

Тому я почну з ситуації, на яку ми мусимо впливати, не 
мовчати, реагувати. Ось щойно зранку я подивився дискусію, 
яка ведеться довкола підготовки до другого читання закону 
«Про повну загальну середню освіту»7. Думаю, що крім 
7 Депутати Верховної Ради України VІІІ скликання проголосували у першому 
читанні та прийняли за основу (постанова від 30 травня 2019 р. № 2731-VІІІ) 
проект закону «Про повну загальну середню освіту» (реєстраційний № 10204 
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нашої профспілки працівників освіти і науки, всі мусять 
підключитися до ситуації. Тому що наступні за вчителями в 
списку будуть викладачі вишів. Тут вожді в нас деякі молоді 
і нові вирішили, що найбільше зло українського народу – 
це вчителі і викладачі університетів. Занадто багато вони 
отримують заробітної плати. Зараз обговорюється варіант: 
навіщо виховною роботою займатися у школах, вузах, 
просвітницькою роботою, спортивною роботою? Тому всі 
надбавки за таку роботу треба зняти. Залишить лише сорок 
годин на тиждень (зареєстрували зараз зміну) робочого часу. 
Хай учитель (або пізніше ми будемо в списку, викладачі), хай 
він лекцію прочитає, а діти що хочуть, те і роблять. Тому я 
думаю, що для нас принципово важливо сказати, що вищий 
навчальний заклад, школа готує не лише фахівця, вона готує 
громадянина України, вона готує патріота України. Ніхто цієї 
функції у нас не забирав. Якщо ми це не будемо робити, то 
буде біда чекати не лише окремий регіон чи окремий вуз, а 
Україну загалом. Тому я думаю, що сьогодні, під час дискусії 
ми мусимо сказати, що захищати українську освіту не менш 
важливо. Ми досліджуємо історію, згадуємо минуле, але треба 
захищати і сьогодення українське. Тому я думаю, що це перша 
теза, яку я хотів озвучити.

Друга позиція. Я завжди намагався, щоб Переяслав був 
у системі проектів, які ми робимо і в межах фонду «Рідна 
країна». Сьогодні ми говорили із очільником Національної 
спілки краєзнавців Олександром Петровичем Реєнтом, 
говорили із Віктором Петровичем Коцуром, що я хочу 
залучити і запросити до співпраці в нашому новому проекті 
і краєзнавчу спільноту, й історичну спільноту. Ми оголосили 
черговий конкурс у рамках нашого проекту «7 чудес України». 
Цей конкурс буде спеціальний. Він буде називатися «Малі 
батьківщини великих українців»8. Це означає, що більше 

від 05.04.2019). 11 липня 2019 р. його подано на розгляд парламенту до другого 
читання. Верховна Рада України ІХ скликання перереєструвала проект на 
№ 0901 від 29 серпня 2019 р.
8 Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» 12 років тому започаткував проект 
«7 чудес України» (2007 р.). У його межах організатори провели п’ять етапів-
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уваги ми будемо привертати не лише до об’єктної туристичної 
складової, а до персоналій, до світогляду, до цінностей.

Для прикладу – Григорій Савич Сковорода. Як би 
ми могли донести про нього на популярному рівні, бо на 
академічному ми і так багато робимо, а на популярному рівні, 
для масової культури. Ми мусили б зробити такий маршрут, 
який би давав можливість прослідкувати і базові міста, які 
пов’язані із його діяльністю, і різні регіони. Тобто, умовно 
кажучи, у Києві біля Києво-Могилянської академії, біля 
пам’ятника Сковороді ми стартували, заїхали у Переяслав, 
із Переяслава заїхали у Чорнухи, із Чорнух рушили на 
Харків і завершили у Пан-Іванівці чи тепер Сковородинівці 
Золочівського району Харківської області, де він останні 
роки прожив і заповів себе там упокоїти. Тобто, фактично ми 
оцим маршрутом можемо прослідкувати і енергетику місця 
народження, і його діяльності, і завершення шляху.

Задум наш такий, щоб отакі маршрути були на рівні 
областей. Скільки область уже їх визначить: чи сім, чи десять 
і так далі. На рівні України ми їх відберемо, попередньо 
думаємо, двадцять один. Але може більше, тому що класиків у 
нас достатньо багато, які об’єднують Україну. Таким чином ми 
інфраструктуру туристичну трішки покращимо та ідеологічно 
піднесемо наших людей.

Тому що, якщо хтось тут думає, що у нас українці всі 
все знають, то ці люди помиляються, на жаль, в сенсі такого 
оптимізму. Я подивився останню соціологію. Дві цифри вам 
скажу. Грушевський, Петлюра, Бандера, здається Мазепа – біля 
тридцяти відсотків людей опитаних не знали що сказати про 
цих людей. Я вже не кажу про ще сумніші речі: сорок шість 

акцій: «7 історико-архітектурних чудес України», «7 природних чудес України», 
«7 чудес України: замки, фортеці, палаци», «7 чудес Києва», «7 чудес України: 
історичні міста та містечка». За їх підсумками знято 50 пізнавальних фільмів, які 
можна переглянути або завантажити на офіційному сайті: 7chudes.in.ua.
З 1 жовтня 2019 року стартує VI етап-акція «7 чудес України: малі батьківщини 
великих українців». До 1 березня 2020 року організатори планують завершити 
відбір заявок з областей. З 9 березня до орієнтовно 24 серпня відбуватиметься 
презентація фіналістів та голосування. Про переможців конкурсу також 
знімуть фільми.
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відсотків вважають, що для України Петро І зіграв позитивну 
роль, двадцять шість відсотків, що Ленін зіграв позитивну роль 
і двадцять один відсоток, що Сталін зіграв позитивну роль 
для України. Це без Криму і окупованої частини Донецької 
і Луганської області. От Вам звідки беруться біди, якщо ми 
в історичному, просвітницькому сенсі не допрацьовуємо, а 
державі це не цікаво. Тому ми мусимо працювати, мусимо 
змінювати нашу роботу.

До речі, Олексій Лукашевич тут знаходиться. Ми 
намагаємося, щоб такого роду заповідники та музеї теж 
змінювали формат своєї діяльності. Я подивився статистику. 
При всій повазі. Мої друзі і побратими в Києві, але кількість 
людей, які відвідують музеї в Києві зменшилася? Зменшилася. 
Тому, очевидно, ми мусимо думати, щоб не просто стенди 
показувати. А думати про нові підходи, як освіжити, як це 
зробити, щоб діти (ми зараз про заповідник «Переяслав» 
говоримо) прийшли подивилися: як хліб робиться, як те 
працює, як ще щось працює, доторкнулися до чогось.

Ми з Трахтемирова на Покрову9 повернулися. Я там 
зробив знаки, де на цвинтар можна піти. Упорядкували 
дорогу на цвинтар, а з іншого боку поставили, не знаю як 
це називається по модному, де можна дітям фотографуватися 
у ролі козака (голову туди ставите). Щоб вони теж були і 
відчули велич козацького духу. Тому ми мусимо орієнтуватися 
і на запити молодого покоління, бо ми тоді відстаємо і 
наша просвітницька, краєзнавча робота не дає того ефекту, 
який ми хотіли.

Тому тут люди, які успішні, які в своїх закладах активно 
працюють. Важливо, щоб Ваш досвід став досвідом всієї 
країни. Тому бажаю нам успішної, конструктивної дискусії, 
щоб досвід кращих музеїв, кращих краєзнавців, кращих 
вчених став запорукою того, що ми захистимо нашу державу 
і захистимо український світ, бо як ми його не захистимо, то 
ніхто його не захистить. Удачі Вам! Слава Україні!

Молоткін Олександр Юрійович. Микола 
Володимирович Томенко, народний депутат України 
9 День Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня). 
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IV-VIII скликань, доктор політичних наук, лауреат Премії імені 
Героя України Михайла Сікорського 2014 року, голова фонду 
«Рідна країна». Дякуємо Миколі Володимировичу!

Сьогодні нелегка і відповідальна місія збереження всього 
того багатства, збереження і примноження спадщини Михайла 
Івановича Сікорського, лягла на плечі Олексія Михайловича 
Лукашевича, генерального директора Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав», кандидата історичних 
наук. Ми запрошуємо до слова саме Лукашевича Олексія 
Михайловича.

Лукашевич Олексій Михайлович. Доброго дня! 
Доброго дня! Надзвичайно приємно знову бути в стінах 
рідного університету. Скажу відверто, що надзвичайні емоції 
переповнюють сьогодні, коли побачив тих викладачів, які 
навчали мене в стінах цього університету, ректора, побачив 
ті позитивні зміни, які йдуть в університеті. Звичайно, все це 
надихає на роботу по збереженню того переяславського скарбу, 
який зібрав і передав нам Михайло Іванович Сікорський. 
Варто, звичайно, сказати, що скарб надзвичайно великий і 
надзвичайно тяжкий. Тому що той масив наративу, матеріалів, 
експонатів, предметів, пам’яток, які зібрані за часи керівництва 
Михайла Івановича (за допомоги його колег, однодумців, людей, 
які підтримували його в усіх починаннях), є надзвичайно 
великим, всеохоплюючим. Сьогодні ми (заповідник спільно 
із університетом, міською радою, громадськістю) докладаємо 
максимальних зусиль для того, щоб дійсно зберегти, 
підтримати і примножити скарби, які зібрані Михайлом 
Івановичем Сікорським.

Водночас варто відзначити, що не лише збереженням, 
а й інтелектуальним потенціалом зараз живе заповідник. До 
Дня міста10 вже була презентована книга, яку ми не один рік 
гартували. Це – короткий нарис історії Переяслава11. Дійсно, 
що вже історії саме Переяслава. Я думаю не за горами той 
10  День міста Переяслав (21 вересня 2019 р.). 
11 Короткий нарис історії Переяслава / А. О. Іваненко та ін.; 
за гол. ред. О. М. Лукашевича. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 223 с. – 
(Серія: «Краєзнавча бібліотека Переяславщини»; вип. 8).
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час, коли Переяслав поверне собі історичну назву12. Хотілося 
б передати кілька примірників до бібліотеки університету, щоб 
студенти подивилися, почитали, оцінили книгу. Сюди доклали 
руку і наукові співробітники університету, заповідника, 
Національної спілки краєзнавців. Книгу орієнтували на 
широкого читача, щоб всі мешканці та гості міста могли 
ознайомитися із багатою, тисячолітньою історією Переяслава. 
Я думаю, що хто-хто, а Ольга Іванівна13, мабуть, все-таки 
найкраще в цьому місті представить дане видання і мешканцям 
міста, і гостям, і всім, хто буде приїздити до Переяслава.

Шкира Ольга Іванівна. Дякуємо!
Лукашевич Олексій Михайлович. Всім бажаю міцного 

здоров’я, надзвичайної плідної праці. Запрошую до музеїв: 
відвідати, подивитися, дійсно, ті моменти, які ми намагаємося 
вносити, щоб оживити експозицію, щоб люди спробували 
і жорна, і ступу, побачили як мелеться пшениця. Сьогодні, 
дійсно, тут сказав Микола Володимирович про дітей. Зараз 
діти у віці чотирьох-п’яти років відвідують, дивляться Музей 
хліба. Тому, дійсно, музей відкритий для всіх, будемо робити 
все для того, щоб примножити і зберегти той скарб Михайла 
Івановича Сікорського. Дякую!

Молоткін Олександр Юрійович. І ми дякуємо 
Олексію Михайловичу Лукашевичу, генеральному директору 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Сьогодні, на жаль, не присутній у нашому залі Тарас 
Вікторович Костін14. Він у терміновому відрядженні. Втім він 
надіслав вітання і найщиріші побажання успіху гостям і учасникам 
форуму. Я думаю, це заслуговує окремих аплодисментів. 
12 Перша згадка міста Переяслав у документальних джерелах відноситься 
до 907 року. 12 жовтня 1943 р. місто було перейменовано на Переяслав-
Хмельницький. З 1990 р. серед громадськості обговорювалася ініціатива 
щодо повернення історичної назви. Постановою Верховної Ради України від 
30 жовтня 2019 р. № 251-ІХ місто Переяслав-Хмельницький Київської області 
перейменовано на місто Переяслав («Урядовий кур’єр» № 211 від 5 листопада 
2019 р.). Його район поки-що продовжує називатися Переяслав-Хмельницьким. 
13 Шкира Ольга Іванівна – директор бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
14 Костін Тарас Вікторович – міський голова міста Переяслава з 2015 р.
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Отже, Тарас Вікторович Костін вітає всіх учасників і щиро 
жалкує, що не може бути сьогодні разом з нами.

Вельмишановне товариство! Маю честь запросити 
до вітального слова чудових людей. Людей, які завжди 
прибувають до нас, які завжди беруть найактивнішу участь 
в усіх історико-культурологічних форумах. Мова йде про 
Мех Людмилу Григорівну, Заслуженого журналіста України, 
Президента Всеукраїнського фонду «Журналістська ініціатива». 
А також Сергія Володимировича Шевченка, Заслуженого 
журналіста України, секретаря Національної спілки журналістів 
України. Просимо!

Мех Людмила Григорівна. Дорогі земляки! Для 
нас такі зібрання – це надзвичайно хвилююча можливість 
спілкуватися з керівництвом педагогічного університету, 
який щороку реалізовує прекрасну ідею. Він зберігає пам’ять 
про надзвичайно талановиту людину – Михайла Івановича 
Сікорського. Кажу це не як журналіст, кажу це, як людина, яка 
щонайменше впродовж п’ятнадцяти років активно спілкувалася 
з Михайлом Івановичем.

Він радо реагував на наші пропозиції. Під час 
міжнародних журналістських автопробігів, які щоразу 
пролягали до Криму через рідний Переяслав, він особисто 
зустрічався із журналістами України, Прибалтики, Польщі, 
Німеччини, Ізраїлю, Туреччини, Росії і розповідав про свою 
роботу, про те, чим він жив. Тому що жив він тільки музеями.

Я маю ще честь сказати, що знаю його особисто не 
тільки офіційно. Тому що свого часу до нашого переяславського 
музею передали унікальний дар, унікальну річ – Литовський 
статут. Це – пам’ятка ХVІІ століття і вона є в світі лише в 
трьох примірниках: у Литві, Польщі і в Україні. То саме 
цю пам’ятку передав мій предок – Володимир Андрійович 
Чубук-Подільський. Відповідно, були особливо тісні, майже 
родинні стосунки із Михайлом Івановичем, які залишилися на 
багато-багато років. Я хочу сказати, що він був надзвичайно 
талановитим подвижником у сфері культури. А ще він багато 
жертвував. Він жертвував своє життя. Своєю благодійністю він 
був прикладом для багатьох із нас.



26
Ви знаєте, на сьогоднішній день ми із Сергієм 

Володимировичем і з членом Правління нашого фонду, 
головним редактором газети «Культура і життя» Євгеном 
Васильовичем Букетом після цих урочистостей прямуємо 
до українського державного медико-соціального центру 
ветеранів війни15. Прямуємо не з порожніми руками, а з 
ще сто одинадцятьма книжками. У тому числі із такою 
унікальною книжкою, яка лише вчора була презентована в 
Україні особисто її автором Олегом Сенцовим16. Уявляєте 
рівень! Восени (у жовтні 2017 року) два з половиною роки 
тому ми стартували саме із «Сікорських читань»17. За цей 
час понад шістсот книг, які одержані безпосередньо із 
видавництв, які випускають продукцію у нашій державі. 
Ці книги ідуть туди, де на реабілітації перебувають хлопці, які 
повернулися з фронту.

Тому сьогодні, бачите, ми підтримуємо ту прекрасну 
ідею, яку проводить педагогічний університет, яку проводить 
Національна спілка краєзнавців України. От таким чином ми 
хочемо її продовжити. Оте подвижницьке життя Михайла 
Івановича, отой його патріотизм, його прекрасна риса українця, 
вона має ще і таке продовження.

Я із задоволенням передаю слово секретарю Національної 
спілки журналістів. Ми разом з ними і Державним комітетом 
телебачення і радіомовлення України працюємо над цією 
програмою. А Сергій Володимирович ще везе свою книгу 
«Наган-країна»18, яка теж щойно вийшла у видавництві, 
в Києві. Прошу!
15 Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни 
розміщений у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області. 
16 Олег Сенцов. Жизня: роман / Олег Сенцов; переклад з рос. Сергія Осоки. – 
Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. – 160 с.
17 Детальніше див.: «Сікорські читання»: VI Всеукр. історико-культуролог. 
форум, 13 жовтня 2017 р. / [укл.: Т. Нагайко; стенограм. О. Горбовий, 
О. Якименко, Ю. Стукало]; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія 
Сковороди», ГО «Переяславський Скарб». – Переяслав-Хмельницький: 
ФОП Я. М. Домбровська, 2018. – С. 13, 20, 38–44).
18 Шевченко С. В. Наган-країна. – Київ: Видавництво «Український пріоритет». – 
2019. – 128 с.
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Шевченко Сергій Володимирович. Щиро вітаю добірне 

товариство! Передаю привіт від голови Національної спілки 
журналістів України Сергія Томіленка. Хочу сказати, що для 
мене наш форум рідний, бо від першого такого великого 
зібрання і дасть Бог не в останнє ми тут присутні. Інколи 
були перерви. Але бував тут і щиро радію з того, що робиться 
і як робиться. Дійсно, хочу сказати, що в тих акціях, бо я у 
Національній спілці відповідаю за питання культури і спорту. 
Недавно ми дуже пораділи, як українська збірна перемогла 
Португалію19. Дасть Бог і в культурі в нас має бути більше 
такого роду перемог. Кожен з нас може робити свій внесок у 
це. Я дякую Миколі Махінчуку, дякую Євгенові Букету, дякую 
Анатолію Сахну20, Лілії Курбатовій21, журналістам, які в нашу 
сьогоднішню акцію, про яку сказала Людмила Григорівна, 
зробили свій внесок. Передали свої книжки, передали 
книжки, які у них були, які уже прочитані, але нехай іще їх 
люди прочитають.

Хочу сказати, що, справді, культуру треба любити так, як 
любив її Михайло Сікорський. Як кажуть, до глибини власної 
кишені. Він віддав все тій справі, яку робив, і ставив перед 
собою дуже високі цілі, високу планку. Навіть у Переяславі, 
який не є столицею (хоча колись була у нього і така, майже 
столична роль), він створив музей космонавтики22. Тоді, коли 
космонавтика в 60-их роках була на слуху у всього світу, це не 
так просто було зробити. Це – висока ціль. Він її досягав.

Два слова просто скажу і про себе. Можна просто 
подарувати свою книжку, а можна це зробити ще й 
19 14 жовтня 2019 р. збірна України з футболу на чолі з тренером 
А. М. Шевченком перемогла збірну Португалії (2:1) і тим самим завчасно 
оформила собі вихід на Євро-2020 з першого місця. Через пандемію СOVID-19 
16-й чемпіонат Європи з футболу перенесено на червень-липень 2021 р.
20 Сахно Анатолій Іванович – український письменник, член Національної 
спілки журналістів України (1985 р.) та Національної спілки письменників 
України (2015 р.). 
21 Курбатова Лілія – журналістка газети «Голос України».
22 27 березня 1979 р. Михайло Сікорський із колегами та однодумцями 
створили у Переяславі-Хмельницькому Музей світопізнання та мирного 
освоєння космосу (з 2003 року – Музей космосу).
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креативно, красиво. Я кожного з Вас закликаю. Ви можете це 
робити. Треба тільки трішки подумати і додати свого бажання, 
розуму до всього цього. Якось мені прийшла в голову ідея, 
що треба відзначити українську доброчинність. Ви всі знаєте, 
що 1840 року перший «Кобзар» Тарасові Шевченку допоміг 
видати його земляк Євген Гребінка. Це була така його 
доброчинна допомога землякові там, у Санкт-Петербурзі. І я 
подумав: «На 170-річчя цієї доброчинної акції, меценатської, 
давайте і ми щось таке зробимо!» Я вирішив видати книжку 
толокою. Толокою не простою, а толокою Шевченків. 
Це – знакове прізвище в Україні. Я звернувся до відомих 
українців на прізвище Шевченко, сказав, що є ось така ідея 
продовжити українські традиції: «Давайте видамо першими 
у світі книжку за підтримки тільки однофамільців! Нехай це 
будуть Шевченки!» І дуже швидко знайшлися охочі. Меценати 
підтримали, Шевченки. Я щиро вдячний і Володимирові 
Шевченку, який очолював Національний цирк, Ви пам’ятаєте, 
разом з Людмилою. Так, буду закінчувати. Таким чином 
книжка була видана. Якщо Ви у Вікіпедію зайдете, у кожного 
є смартфон, і наберете «толока Шевченків»23, то Ви побачите, 
що ця акція вперше в Україні була зроблена. Не буду забирати 
багато часу. Закликаю бути креативними і любити культуру до 
глибини власної кишені. Спасибі!

Мех Людмила Григорівна. Спасибі! Спасибі велике! 
Іще хочу подякувати. Тут присутній Заслужений журналіст 
України, багаторічний заступник головного редактора газети 
«Урядовий кур’єр» Микола Гаврилович Махінчук. Він 
просто сьогодні, просто тут, перед початком заходів передав 

23 Толока Шевченків – доброчинний культурний проект в Україні, що втілив 
ідею першого видання книжки (Вєдєнєєв Д., Шевченко С. Розвіяні міфи. 
Історичні нариси і статті. – Київ: Фенікс, 2010. – 576 с.) за фінансової підтримки 
тільки однофамільців, а саме людей на прізвище Шевченко. (Див.: Шевченки 
кличуть на толоку // Урядовий кур’єр : газета. – 2010. – 23 березня (Див. Людмила 
Мех. Ініціатор «Толоки Шевченків» // Золоте перо. – 2012. – С. 291–295; Толока 
Шевченків // Українське слово. – 2010. – 15–21 грудня; Шевченко С. Шевченки 
йдуть на рекорд. Кожен однофамілець Кобзаря може стати співавтором 
незвичайного досягнення // Рівне вечірнє. – 2010. – 23 лютого).
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свої чотири книги24, які видані нинішнього і минулого 
року, для поповнення бібліотеки українського державного 
медико-соціального центру. Робимо добро всі разом такою 
нормальною, великою командою. Все це буде задля того, щоб 
ми утверджувалися як українці. Бажаю всього Вам найкращого!

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо і просимо 
на хвилинку затриматися на сцені! Вельмишановне 
товариство! Давайте ще раз подякуємо щирими оплесками 
за ту грандіозну справу, яку не втомлюються робити тихо 
і спокійно, без зайвих фанфар ці чудові люди! Враховуючи 
те, що зараз вони поспішають, щоб цю місію виконати, за 
дорученням Національної спілки краєзнавців України я хочу 
вручити грамоту з формулюванням: «За значний внесок у 
розвиток краєзнавчого руху України нагороджується Людмила 
Григорівна Мех. Голова Національної спілки краєзнавців 
України Реєнт Олександр Петрович». Іще подяка «За активну 
науково-дослідницьку та просвітницьку діяльність у 
популяризації історії рідного краю. Сергій Володимирович 
Шевченко, секретар Національної спілки журналістів України». 
Також за підписом Олександра Реєнта.

Мех Людмила Григорівна. Дякуємо! Дякуємо і 
служимо Україні!

Молоткін Олександр Юрійович. І минулорічна подяка, 
Людмила Григорівна. Минулорічна подяка також Вас знайшла, 
свого героя. Датована вона 17 жовтня 2018 року з аналогічним 
формулюванням: «За активну науково-дослідницьку та 
просвітницьку діяльність. Людмила Григорівна Мех». 
Але минулого року Ви її не отримали, а цього року 
нагорода знайшла героя.

Мех Людмила Григорівна. Дякую! Дякую! Гарної роботи!
Молоткін Олександр Юрійович. Проводжаємо Вас і 

бажаємо успіху у Вашій справі. Ось так от кожен на своєму 
місці (можливо, якимись не великими кроками, можливо, 
24 Зокрема, Махінчук М. Г. На пристані надії: поезії: вибране / Микола 
Гаврилович Махінчук. – Київ: КВІЦ, 2019. – 255 с.; Махінчук М. Г. Балади 
про справжнє: [поезії] / Микола Гаврилович Махінчук. – Київ: Український 
письменник, 2018. – 159 с.
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на перший погляд скромними і не особливо помпезними, 
пафосними, як і має бути), ось так от справжні люди, справжні 
історики, які цінять Україну, які роблять все для її утвердження, 
роблять свою справу. Ми Вам за це щиро вдячні. Як і будемо 
щиро вдячні наступному учаснику наших урочистих зборів. 
Це – Микола Гаврилович Махінчук, Заслужений журналіст 
України, член Національної спілки письменників України, 
лауреат Премії імені Михайла Сікорського 2013 року. 
Ми запрошуємо його на сцену для вітального слова. Вітаємо, 
Микола Гаврилович Махінчук!

Махінчук Микола Гаврилович. Доброго дня, шановне 
товариство! Радий цьому святу. Вітаю із цим святом всіх. 
Тому що це справді одне із великих свят України. Я багато 
років знав Михайла Івановича. Тридцять сім років ми з ним 
спілкувалися. Я зробив чотири видання про його життя і 
діяльність25. Було б добре, щоб ця справа продовжувалася нині 
в заповіднику. Тому що я знаю, що можуть зібрати ще спогади 
всіх працівників, які разом із Михайлом Івановичем творили 
заповідник, починали з нуля, з тридцяти семи експонатів26.

А такий заповідник, який сьогодні, я думаю, заслуговує 
все-таки імені Михайла Івановича27. Я шкодую, що тут зараз 
25 Махінчук М. Г. Переяславський скарб. – Київ: Молодь, 1989. – 200 с.; 
Махінчук М. Г. Обереги нашої пам’яті: книга для читання з історії Рідного краю / 
Микола Гаврилович Махінчук; передм. І. Ф. Драча. – Одесса: РВА «Аспект», 
1998. – 222 с.; Махінчук М. Г. Переяславський скарб Михайла Сікорського: 
художньо-документальна повість / Микола Гаврилович Махінчук. – Київ: 
Криниця, 2005. – 302 с. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»); 
Махінчук М. Г. Мереживо мінливого часу: твори: у 3 кн. / Микола Гаврилович 
Махінчук. – Київ: КИТ, 2012–2014. – Кн. 1: Художньо-документальні твори. – 
2012. – 591 с.
26 У 2013 р. у НІЕЗ «Переяслав» підготовлено та опубліковано книгу: Михайло 
Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу: колективна монографія, 
присвячена 90-річчю з дня народження М. І. Сікорського. – Національний 
історико-етнографічний заповідник «Переяслав», 2013. – 504 с. У виданні 
подано спогади колег, друзів, громадських діячів про фундатора музейної 
справи Переяславщини. 
27 7 листопада 2012 р. учасники І Всеукраїнського історико-культурологічного 
форуму «Сікорські читання» виголосили низку ініціатив для вшанування 
пам’яті Героя України Сікорського М. І. Зокрема, вони запропонували 
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немає Лукашевича, генерального директора. Тому що скільки 
років ми вже ведемо цю мову! Скільки ж може Переяслав, 
розумієте, відставати, щоб таке заслужене, розумієте, 
звання не присвоїти його дитині. Тому що він – творець, 
він – фундатор, він – творець. Чому я так думаю? Ми три 
подання давали з цього питання. Ми збирали усіх відомих 
людей України. Ми подавали у Міністерство культури. Ми 
подавали у Кабінет Міністрів. Але я відчуваю, що десь 
трошечки все-таки заповідник пасує, розумієте, у цій справі. 
Не тільки заповідник, а мені здається, що, мабуть, і міські 
все-таки очільники. Треба подумати над цим. Я думаю, що ви 
підтримуєте цю пропозицію, щоб нарешті все-таки історико-
культурний заповідник переяславський одержав ім’я Михайла 
Івановича Сікорського.

Я сьогодні не з порожніми руками прийшов на це 
зібрання. Тому що так сталося, що в мене в цьому році 
також певний ювілей. Тому я ще зробив одну книгу поезій, 
яка називається «На пристані надій»28. Тому що це пристань 
надій не тільки моїх. Це пристань надій всіх українців. Тому 
що ми знаємо те, що сьогодні робиться у нашій державі і що 
сьогодні робиться навколо нашої держави. Звичайно, ми так 
сподіваємося, що на цій пристані надій нарешті ми побачимо 
того кораблика, який принесе в Україну мир, злагоду, добробут 
і, взагалі, хоч трохи ощасливить цей бідовий український народ. 
Я цю книгу привіз. Буде там десь презентація літератури. 
Я привіз десять примірників. Викладемо. Я думаю, що комусь 
я зможу підписати цю книгу. А взагалі я передаю цю книгу 
для бібліотеки університету. Я хочу, щоб попали ці книги 
в міську бібліотеку і, взагалі, в такі самі потужні заклади. 

присвоїти Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» 
ім’я 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).
28 Махінчук М. Г. На пристані надії: поезії: вибране / Микола Гаврилович 
Махінчук. – Київ: КВІЦ, 2019. – 255 с.
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Іще раз вітаю із цим святом. Творіть, творіть, тому що в нас 
дуже багато справ. Треба творити. Спасибі Вам за увагу!

Молоткін Олександр Юрійович. Залишіться на 
секундочку! Шановний, оргкомітет сказав, що цю книгу 
авторства Іваненка, Колибенка, Набок, Нагайка і Тарапон 
«Короткий нарис історії Переяслава» обов’язково потрібно 
вручити Вам не десь в кулуарах, а саме на сцені під оплески. 
Дякуємо! Ця книга для Вас від організаторів сьогоднішнього 
дійства. Ще раз оплески людині, завдяки якій примножується 
і зберігається пам’ять про Михайла Івановича Сікорського. 
Ці рядки дійсно безцінні для майбутніх поколінь, які не 
мали щастя, як ми з Вами, особисто знати Героя України, 
але пам’ять повинна бути збережена і передана наступним 
поколінням. У цьому головна Ваша заслуга, в цьому головна 
Ваша робота, я сказав би, навіть місія. Дякую!

Вельмишановне товариство! Запрошуємо до вітального 
слова лауреата Премії імені Героя України Михайла Сікорського 
2013 року і лауреата Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка 
Бориса Михайловича Войцехівського.

Войцехівський Борис Михайлович. Вельмишановне 
товариство! Нас зібрав Михайло Іванович. Світлої пам’яті 
людина. Найвидатніший музеєтворець нашої рідної 
України. Я спілкувався, можна сказати дружив (це не буде 
перебільшенням) п’ятдесят років із Михайлом Івановичем. 
Те, що я став краєзнавцем, то цим я завдячую Михайлу 
Івановичу. Я тезисно зупинюся на декількох питаннях.

Що стосується найменування або присвоєння імені 
Михайла Івановича заповіднику. Я двічі був у Нищука29, був 
у заступника міністра. Це були подання заповідника, подання 
міської ради. Я підготував подання за підтримки декількох 
знаних діячів науки, культури і мистецтва. Але, бачте, обіцяли, 
обіцяли… Але я цю справу не полишу. Разом з громадою ми 
доб’ємося, щоб заповідник отримав ім’я Михайла Івановича. 
Це – перше.
29 Нищук Євген Миколайович – міністр культури України у 2014 р. та з 2016 р. 
по 2019 р.
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Друге. У липні 2009 року в Держтелерадіо зібралося 

понад вісімдесят діячів літератури, науки, культури і 
мистецтва30. Ішла мова про 300-річчя Григорія Савича 
Сковороди. Виступав на цій зустрічі і Михайло Іванович. 
Він, зокрема, сказав (він не багатослівний по натурі), що 
при бажанні за два, максимум три роки ми нарешті зробимо 
в столиці повноцінний Національний музей Григорія Савича 
Сковороди. У серпні 2017 року біля двадцяти діячів науки, 
культури і мистецтва (модератором виступив Олександр 
Олександрович Омельченко, Герой України, Заслужений 
будівельник, Почесний громадянин міста Києва, депутат колись 
Верховної Ради, а зараз – міської ради) з поданням розглянути 
питання і виділити приміщення в столиці для створення 
Музею Григорія Савича Сковороди. До цього часу (з серпня 
2017 року) відповіді немає. Я трошки нижче ще один момент 
згадаю – великих патріотів киян.

Головна, як на мене, пам’ять про Михайла Івановича – 
це зберегти те, що він зробив. Це – по-перше, а по-друге – 
примножити. Є над чим працювати. У задумі Михайла 
Івановича було створити пам’ятник Шолом-Алейхему. 
У березні цього року виповнилося 160 років від дня 
народження. Патріот України. Він, проживаючи, зокрема, 
у Нью-Йорку, казав: «Я не проміняю десять Нью-Йорків 
на один Переяслав». Щоправда чи без околоточних31, чи 
без поліцаїв. Батьки в нього займалися торгівлею, так що 
видно «доїли». Ну, Ви розумієте. Це – перше. Помираючи, 
як говорила (зокрема, Михайло Іванович мені розповідав) 

30 Мова йде про круглий стіл «Наш сучасник Григорій Сковорода» 
(Див.: Андрієвський Л. Духозорець вічності / Леонід Андрієвський // 
Переяславські Сковородинівські студії. – 2013. – Вип. 2. – С. 18–19).
31 Околодочний – поліцейська посадова особа у Російській імперії 1867–
1917 рр., яка наглядала за найменшим територіальним підрозділом усередині 
міської поліцейської дільниці – околодком (3–4 тис. осіб) (Див. Чисніков В. М. 
Околодок // Юридична енциклопедія: В 6 т. / НАН України. Ін-т держави і 
права імені В. М. Корецького; голова редкол. Ю. С. Шемшученко; редкол.: 
М. П. Зяблюк, В. П. Горбатенко. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» 
ім. М. П. Бажана, 1998–2004. – Т. 4: Н-П. – 2002. – С. 251). 
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внучка Белла32, що останніми словами Шолом-Алейхема було: 
«Завезіть мене додому!» Але громадянська війна, світова 
війна і так далі. Один нюанс. Він добре знав Шевченка, 
любив Шевченка, «Кобзар». Переселяючись у Нью-Йорк із 
Європи він десь втратив «Кобзар». Він пише брату: «Знайди 
і вишли «Кобзаря». Ви знаєте: 1905 рік, чорносотенці. Він 
пише (він російською і на івриті писав) повість про дружбу 
двох пацанів – українського хлопчика і єврейського хлопчика. 
Тепла, така справжня дитяча дружба.

Ми наближаємося до 300-річчя від народження Григорія 
Сковороди. Воно виповниться у 2022 році33. На державному 
рівні вперше відмічалося його 250 річчя: низка наукових 
і урядових заходів, зібрання у Чорнухах, у Переяславі, у 
Сковородинівці, у Харкові, у Полтаві, на Київщині. 134 країни 
світу по лінії ЮНЕСКО теж відзначили ювілей видатного 
просвітника і філософа світового рівня. Я не буду про 
Сковороду. Але я іду за Сковородою із восьмого класу. Одне 
із перших занять у восьмому класі – українська література. 
Вчитель (завуч) – Литвинчук Михайло Іванович. Він з роду 
Литвинчуків. Домніка Литвинчук – це дружина Івана Огієнка. 
Так от він каже: «Ви там у підручнику прочитаєте, а я Вам 
32 Кауфман Белла (при народженні – Белла Михайлівна Койфман) – 
американська письменниця та педагог єврейського походження, по материній 
лінії онука класика єврейської літератури Шолом-Алейхема. 
33 «Григорій Сковорода − 300» (2002–2022 рр.) – мегапроект, який включає в 
себе тисячі проектів різних за типом, за масштабом та за фазами їх виконання 
щодо розвитку України (запровадження новітніх технологій, виробництво 
екологічно чистої продукції, розвиток зеленого туризму в місцях, пов’язаних з 
Г. С. Сковородою та іншими видатними українцями, дослідження філософської 
спадщини мислителя в контексті проблем ХХІ століття тощо). Основна 
мета − поєднання філософсько-моральних ідей Сковороди з економічними, 
духовними, культурними, екологічними запитами сьогоднішнього дня. 
Його завершення приурочене до 300-річчя від дня народження філософа. 
Керівник проекту − Гришин Іван Якович. 2009 р. було створено Громадський 
організаційний комітет для розгортання й виконання великого проекту під 
керівництвом Олійника Б. І. (Див.: Андрієвський Л. Духозорець вічності / 
Леонід Андрієвський // Переяславські Сковородинівські студії. – 2013. – 
Вип. 2. – С. 11–20; Войцехівськи Б. Нам треба мудрості Сковороди / Борис 
Войцехівський // Урядовий кур’єр. – 2012. – 7 грудня).
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розкажу, що знають про Сковороду в народі». Десь місяць-
півтора пройшло. Ми в колгоспі копаємо буряк. Допомагали 
вибирати при міському колгоспі картоплю. Ясно, що печемо ми 
картоплю. Михайло Іванович, розкажіть нам про Сковороду! 
І ми, як то кажуть, вибачте за грубе слово, язики на плече і 
кожне слово ловимо про бачення Сковороди в народі. Був час, 
коли він був, навіть, більше знаний під стріхами, ніж наш 
великий пророк.

Конкретно мною підготовлено подання Президенту 
України, яке підтримали сорок п’ять видатних діячів 
літератури, мистецтва, науки і культури. Обґрунтування. Тобто 
на три сторінки, що робиться, починаючи із 2005 року, по 
вшануванню Григорія Савича.

І третє – проект указу (біля двадцяти статей або, як 
дехто називає, пунктів, але в принципі статей) за дорученням 
Адміністрації Президента і держсекретаря Кабінету Міністрів 
було розіслано восьми міністерствам і відомствам (збір за 
Міністерством культури). І Академії наук. Особливо вдячний 
Пирожкову Сергію Івановичу, член-кореспонденту, академіку, 
Надзвичайному і Повноважному Послу, за те, що він дуже 
цінні пропозиції вніс у проект Указу. Його доопрацьовано, 
враховано зауваження. Найближчим часом має зібратися 
робоча зустріч по формуванню Всеукраїнського комітету. 
Видно будуть в областях. Я ще раз повторюю: 134 країни 
святкували 250-річчя Григорія Сковороди і, зокрема, урочистий 
захід був у ЮНЕСКО.

У задумі створення музею Михайла Івановича на 
Ковальській34, можливо, не на другому поверсі, а на першому. 
Це у роботі.
34 На фасаді будинку, де він жив у 1965–2011 рр., на вулиці Ковальській 
№ 8а 17 травня 2012 р. напередодні Міжнародного дня музеїв було відкрито 
меморіальну дошку. Ще одну меморіальну дошку встановили 24 вересня 
2012 р. напередодні річниці від дня смерті біля Музею Заповіту Тараса 
Шевченка на вулиці Шевченка, 8, де він жив (1951–1965 рр.) і працював (1951–
2011 рр.). Тоді ж було презентовано меморіальну кімнату М. І. Сікорського. 
У ній представлені речі із його особистого простору (фото, документи, книги із 
власної бібліотеки музейного діяча, нагороди, подарунки, меблі та предмети 
побуту і професійної діяльності).
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Низку заходів здійснено на честь Григорія Савича по 

прикладу живих пам’ятників Шевченку, що створювалися до 
200-річчя, в університеті закладено дендропарк. Зокрема, я 
привіз із Чорнух біля сорока дубків. Звертаюсь до студентства 
і не лише. Давайте активізуємо роботу по завершенню 
створення дендропарку імені Сковороди! Спасибі за увагу!

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо і ми Борису 
Михайловичу Войцехівському! Дякуємо!

Вельмишановне товариство! Тепер на нашому урочистому 
зібранні настав момент, який до певної міри підводить риску 
під всіма цими чудовими словами, які сказані в пам’ять і на 
вшанування нашого видатного земляка, творця переяславських 
музеїв, людини, без якої Переяслав не був би таким, яким 
він є сьогодні. Прозвучало надзвичайно багато теплих слів 
і спогадів. Прозвучали обіцянки берегти і примножувати 
переяславський скарб, який закладений Михайлом Івановичем 
Сікорським.

Своєрідною такою невеликою рискою у цьому плані 
буде урочисте покладання квітів до могили Михайла Івановича 
Сікорського. Це відбувається щороку на нашому історико-
культурологічному форумі. Цього разу ми звичайно не будемо 
відступати від традицій. Вельмишановне товариство! Квіти до 
пам’ятника Михайла Івановича Сікорського на знак поваги, на 
знак пам’яті і на знак нашої шани, прошу!

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

Молоткін Олександр Юрійович. Дякую! Квіти – це 
лише деталь. Значно вагоміший внесок у цю справу – це 
повсякденна щоденна праця видатних краєзнавців, істориків, 
людей, які не удостоєні, можливо, високими науковими 
званнями і ступенями, але які щодня, не зважаючи ні на що, 
не зважаючи на відсутність особливої матеріальної винагороди, 
роблять цю справу, розвивають, примножують, збирають і 
продовжують цю велику справу. Вельмишановне товариство! 
Саме таких людей сьогодні буде удостоєно високого звання 
лауреатів Премії імені Михайла Івановича Сікорського. Також 
буде названо ім’я лауреатів Премії імені Дмитра Яворницького 
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зразка 2019 року. Цю почесну і відповідальну місію виконає 
на цій сцені Олександр Петрович Реєнт, член-кореспондент 
Національної академії наук України, голова Національної 
спілки краєзнавців України, Заслужений діяч науки і техніки, 
член Національної спілки журналістів України. Прошу!

Реєнт Олександр Петрович. Дякую, Олександр 
Юрійович! Шановні колеги, шановні друзі, викладачі, 
аспіранти, магістри, студенти, лауреати Премії імені Михайла 
Сікорського! Шановний, Вікторе Петровичу! Я пам’ятаю вісім 
років назад, коли Ви підтримали ініціативу Національної спілки 
краєзнавців, ми зробили так, щоб під час цього форуму завжди 
вручали Премію Михайла Івановича Сікорського. Є кілька 
традицій, які завжди супроводжують цей форум. Останні вісім 
років я помічаю деякі традиції.

По-перше, ми його проводили або восьмого, або 
десятого, або тринадцятого жовтня35. Зараз по природним 
35 І Всеукраїнський історико-культорологічний форум «Сікорські читання» 
відбувся 7 листопада 2012 р.; ІІ – 18 жовтня 2013 р.; ІІІ – 13 жовтня 2014 р.; ІV – 
13 жовтня 2015 р.; V – 18 жовтня 2016 р.; VІ – 13 жовтня 2017 р.; VІІ – 17 жовтня 
2018 р.; VІІІ – 16 жовтня 2019 р. (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. – 48 с.; «Сікорські читання»: 
ІІ Всеукр. історико-культуролог. форум, 18 жовтня 2013 р. / [укл.: Т. Нагайко; 
стенограм. В. Вовкодав, О. Горбового]; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія 
Сковороди», ГКПО «Переяславський скарб». – Переяслав-Хмельницький: 
ФОП О. М. Лукашевич, 2014. – 48 с.; «Сікорські читання»: ІІІ Всеукр. історико-
культуролог. форум, 13 жовтня 2014 р. / [укл.: Т. Нагайко; стенограм. 
О. Горбовий]; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди», ГКПО 
«Переяславський скарб». – Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич, 
2015. – 68 с.; «Сікорські читання»: ІV Всеукр. історико-культуролог. форум, 
13 жовтня 2015 р. / [укл.: Т. Нагайко; стенограм. І. Гайдаєнко, О. Горбовий]; 
ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди», ГКПО «Переяславський 
скарб». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Я. М. Домбровська, 2016. – 48 с.; 
«Сікорські читання»: V Всеукр. історико-культуролог. форум, 18 жовтня 2016 р. / 
[укл.: Т. Нагайко; стенограм. В. Вовкодав, О. Горбовий]; ДВНЗ «Переяслав-Хм. 
ДПУ імені Григорія Сковороди», ГО «Переяславський Скарб». – Переяслав-
Хмельницький: ФОП Я. М. Домбровська, 2017. – 68 с.; «Сікорські читання»: 
VI Всеукр. історико-культуролог. форум, 13 жовтня 2017 р. / [укл.: Т. Нагайко; 
стенограм. О. Горбовий, О. Якименко, Ю. Стукало]; ДВНЗ «Переяслав-Хм. 
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причинам – трошки пізніше, але завжди була тепла погода. 
Скільки б не приїжджали – була ось така тепла осінь. Вона 
зачаровує і навіює спокій. Для краєзнавців, для істориків – 
це дуже важливо.

Друге. Завжди приїжджав Микола Томенко. Він завжди 
дарував календар, де написано: «Що я зробив для України?»36. 
Він випускає його щорічно. У цьому році чомусь не подарував. 
Але ми його запросили на Президію Національної спілки, яка 
відбудеться у листопаді, де він розкаже свою нову програму 
для членів Президії, для членів Правління Національної спілки.

Третя традиція. Олександр Юрійович, який ведучий, 
завжди першими називає нашу команду членів Національної 
спілки і мене. Мені дуже приємно, Олександр Юрійович. Повір 
мені, що ніде, ні в якому вузі так не робиться. Це – правда. 
Спочатку – ректора, а потім уже – голова Національної спілки. 
Так що мені дуже приємно.

І саме цікаве, саме основне – це те, що звучать добрі 
слова, теплі слова про Михайла Івановича. Тут показують 
музей. Я не один раз згадую, як Віктор Петрович з 
викладачами, з своїми проректорами і ми приїжджали у вісім 
ранку, а він проводив особисто для нас зустрічі, розказував 
екскурсії. Він вмів розказувати. Тихенько, але дуже зворушливо 
і дуже дохідливо.

Президія Національної спілки на своєму останньому 
засіданні провела конкурсний відбір, результати якого сьогодні 
є можливість оприлюднити. Якщо говорити про лауреатів 
Премії імені Михайла Івановича Сікорського Національної 

ДПУ імені Григорія Сковороди», ГО «Переяславський Скарб». – Переяслав-
Хмельницький: ФОП Я. М. Домбровська, 2018. – 52 с.; «Сікорські читання»: 
VIІ Всеукр. історико-культуролог. форум, 17 жовтня 2018 р. / [укл.: Т. Нагайко; 
стенограм. О. Горбовий, Ю. Стукало]; ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія 
Сковороди», ГО «Переяславський Скарб». – Переяслав-Хмельницький: 
ФОП Я. М. Домбровська, 2019. – 46 с.). 
36 Український щорічник – діловий щоденник українця, записник. Щорічно 
видається із 2011 р. Проект був започаткований до 20-ї річниці Незалежності 
України. Видання складено за принципом, що день розпочинається з зазначення 
дня народження визначного українця, згадки про державні, національні, 
професійні чи релігійні свята, визначні історичні події тощо.
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спілки краєзнавців України, то їх на сьогоднішній день 
тридцять осіб. Багато з них тут присутні. А сьогодні додається 
ще три особи. Це музеєзнавці, це люди, які причетні до 
творіння музеїв у різних областях. Це і Київська область, це 
й Івано-Франківська область, і моя рідна Вінницька область. 
З неї я, можливо, і почну. По-перше, жінка, Катерина Іванівна.

Давайте так! Я трохи зачитаю, щоб Ви мали на увазі, 
хто ці люди і чим вони займаються. А потім будемо вручати 
Премії: диплом, медаль, грошова премія. Вона не велика 
в порівнянні з деякими обласними організаціями. Івано-
Франківська (Юрій Васильович приїхав звідти) і Черкаська 
обласні організації вручають премії порядку 10 тис. грн. 
(виділяють обласні адміністрації). Це значна сума. У нас ця 
сума в десять разів менша. Але премія для нас знаменна, 
оскільки вона проводиться в стінах переяславського 
університету, в Переяславі, там, де людина вклала душу в 
свою роботу. Для нас це дуже важливо і знаменно.

Катерина Іванівна тут присутня. Прізвище її Висоцька. 
Вона з 1983 року очолює обласний краєзнавчий музей. Влітку 
цього року ми були на Вінниччині. Сергій Дмитрович (голова 
Вінницької обласної організації, доктор, професор) приймав 
велику делегацію (порядку тридцяти осіб). Ми бачили її 
здобутки. Ми бачили те, що вона зробила. Ми бачили, яким 
чином, як це все було зроблено. Дай Бог, щоб кожна область 
мала такий обласний краєзнавчий музей! Вона вперше 
сьогодні в Переяславі. Ми пообіцяли, що трошки поводимо 
її тут. По дорозі сюди вона сказала, що не востаннє приїжджає 
у це місто. Катерина Іванівна – голова правління громадської 
асоціації музеїв Вінниччини, Почесний краєзнавець України 
(2015 р.). Вона вивчає проблеми історії краю першої половини 
ХХ століття, активно пропагує краєзнавство, багато видає 
(«Репресії на Вінниччині», «Голодомор 1932–1933 років на 
Поділлі», «Грошовий обіг на Поділлі 1917–1920 років» – 
ціла низка краєзнавчих видань). Вона організатор численних 
наукових краєзнавчих конференцій. Я з великим задоволенням 
хочу вручити Премію імені Михайла Івановича Сікорського 
Катерині Іванівні Висоцькій.
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Висоцька Катерина Іванівна. Доброго дня шановні 

учасники цього високоповажного форуму! Я щиро зворушена 
такою відзнакою, такою нагородою нашим краєзнавцям, 
музейникам з Вашої сусідньої Вінниччини. Я дякую за те, що 
ми оцінені, за те, що нас знають. Для мене дуже велика честь, 
що це саме Премія імені Михайла Івановича Сікорського. 
Це людина, яка дійсно все своє життя присвятила, віддала 
розбудові музеїв у Вас тут, у Переяславі. Тому мені хочеться 
сердечно подякувати за цю відзнаку, за цю нагороду і побажати 
всім Вам миру, добра, розуміння і підтримки влади на місцях. 
Бажаю, щоб майбутнє наше і нашої України було осяяне 
миром, економічним зростанням і духовним відродженням. 
Добра всім нам і миру всім нам!

Реєнт Олександр Петрович. Дякую, Катерина Іванівна! 
Шановні колеги! Коли ми з Віктором Петровичем приймали 
рішення про премію, то домовлялися, що кожного року 
обов’язково повинен бути лауреат з Переяслава: або з музею, 
або з університету. Ми дотримуємося кожного року цього 
підходу. Перша премія, хто пам’ятає, була вручена Валентині 
Іванівні – племінниці Михайла Івановича Сікорського.

Нікітіна Валентина Василівна. Тут мені передали дуже 
велику її біографію. Вона Почесний працівник туризму 
України, нагороджена почесною відзнакою Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди, багатьма грамотами Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Працюючи 
на посаді завідуючого Музеєм українського народного одягу 
Середньої Наддніпрянщини, Нікітіна Валентина Василівна 
стала автором його тематико-експозиційних планів та 
експозицій, які стосуються використання народних традицій 
у сучасному одязі, ролі вишиванки та жіночих прикрас в 
оздобленні народного одягу тощо. Вона є автором розробки 
тематико-експозиційного плану нової експозиції Меморіального 
музею Григорія Сковороди, яка була відкрита у 2007 році. За її 
участі було створено нові розділи експозиції: «Пересопницьке 
Євангеліє у дослідженнях випускників Переяславського 
колегіуму», «Образ Сковороди у філателії, нумізматиці, 
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фалеристиці» і багато інших. Основними темами наукових 
досліджень Валентини Василівни є Переяславський період 
життя та діяльності Григорія Савича Сковороди. Запрошуємо!

Нікітіна Валентина Василівна. Я дуже вдячна нашій 
Національній спілці краєзнавців України, нашому державному 
педагогічному університету, керівництву нашого заповідника 
за цю високу нагороду, яка пов’язана з ім’ям дійсно великої 
людини – Михайла Івановича Сікорського.

Ви знаєте, для нас, музейних працівників старшого 
покоління, Михайло Іванович був і назавжди залишиться 
вчителем. Ви знаєте, він не стільки навчав нас своїми наказами, 
своїми вимогами, скільки своїм особистим прикладом життя, 
своєю відданістю праці, своєю працелюбністю, своїм добром. 
Він завжди був нам дійсно як вчитель. Михайло Іванович дуже 
часто любив підкреслювати, що ми не повинні цуратися ніякої 
роботи. Тому він залучав нас, навіть, до обмазування хат, 
які перевозили на територію музею, озеленення, прибирання 
території музею. Він сам разом з нами завжди працював як 
звичайний простий співробітник. Михайло Іванович ніколи 
не був кабінетним чиновником. Та, Ви знаєте, у нього, навіть, 
ніколи і не було того кабінету. Він завжди сидів поруч з 
нами в кімнаті науковців. Тому ми завжди мали можливість 
поспілкуватися з ним, попросити поради, допомоги. Хоча 
Михайло Іванович був дуже знаною людиною не тільки в 
Україні, але й далеко за кордоном, але в спілкуванні він 
завжди був простим, завжди був добродушним. Його основне 
кредо, яке він дуже часто любив повторювати, було «бути 
завжди добрими».

Пам’ятаю у 1970–1980-ті рр. у музеї проводилася велика 
робота по збору експонатів. Адже кожному співробітнику в той 
час навіть було доведено в план: «зібрати, вивчити, описати і 
здати у фонди не менше, ніж сто двадцять експонатів». Мені 
і Венері Мокіївні Дем’янчук, тодішній завідуючій музею 
Сковороди, Михайло Іванович доручив, можна сказати, 
таку важливу місію як збір стародруків для поповнення 
Меморіального музею Григорія Сковороди. Інколи навіть 
неприємно було чути репліки навіть наших співробітників: 
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«Знову поїхали по макулатуру». Але Михайло Іванович завжди 
нас підтримував, завжди нас підбадьорював, говорячи про те, 
що ті зібрані книги – це є скарби, якими пізніше дійсно буде 
гордитися наш Переяслав. Зараз, коли відвідувачі заходять у 
Музей Сковороди, то вони із подивом і цікавістю розглядають 
старовинні фоліанти ХVI–ХIХ століть. Ви знаєте, вони навіть 
інколи не вірять в те, що такі цінні книги знаходяться у такому 
невеличкому провінційному місті.

Збираючи нас на наради, Михайло Іванович часто 
розповідав нам про перспективи розвитку заповідника, про ті 
музеї, які повинні бути відкриті в нашому місті. Ми слухали 
його розповіді і вважали його великим мрійником. Але 
проходив рік-два і його мрії втілювалися у життя. У нашому 
місті, як Ви знаєте, кожен рік відкривалися як не один, то два 
музеї. І не просто музеї, а унікальні музеї. Музеї, яким не 
було, навіть, аналогів. Згадаємо хоча би єдині, вірніше перші в 
Україні Музей космосу, Музей кобзарства, Музей Українського 
рушника, Музей Шолом-Алейхема та інші. Все це – невтомна 
праця поета музейної справи Михайла Івановича Сікорського. 
Ще раз дякую за цю високу нагороду!

Реєнт Олександр Петрович. Дякуємо Вам!
Я спеціально залишив нашого чергового Лауреата. Якраз 

він тридцять третій. Йому тридцять три виповнилося. Чи 
ще ні, Юрій Васильович? Бачте, вгадав. Є клопотання про 
нагородження Премією Михайла Сікорського від Правління 
Івано-Франківської обласної організації. Вони подали Срайчука 
Юрія Васильовича, директора історико-меморіального музею 
Олекса Довбуша, члена Правління Івано-Франківської обласної 
організації Національної спілки краєзнавців України. Він 
багато робить на краєзнавчій ниві. Він серед нас. Йому 
пішов тридцять третій рік. Ще йому нема тридцяти трьох. 
Йому пішов тридцять третій рік, наскільки я розумію, бо він 
1987 року народження. І якраз тридцять третій він отримує цю 
Премію. Юрій Васильович, будь ласка!

Срайчук Юрій Васильович. Шановний пане 
ректоре, пане голово! Я дуже радий сьогодні бути на Вашій 
переяславській землі, бути номінованим на цю премію. 
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Дякую голові спілки краєзнавців! Вітання хочу передати від 
нашої обласної організації Національної спілки краєзнавців 
України. Хочу сказати, що такі музейні будівничі як 
Михайло Сікорський, як Борис Возницький37, як Йосафат 
Кобринський38 – вони після себе залишають нам великий пласт 
тої культури, щоб ми і наші нащадки могли розуміти, що ми є 
українці. Хочу побажати Вам творчої наснаги, творчих успіхів 
і звичайно довбушевого Вам здоров’я! Дякую!

Реєнт Олександр Петрович. Дякую, Юрій Васильович, 
і Вам. Я не один раз разом із Русланою Вікторівною і членами 
Правління, і членами Президії були на Івано-Франківщині, 

37 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.).
38 Кобринський Йосафат Миколайович (1818–1901) – український церковний 
і громадський діяч на Коломийщині. Автор першого на Галичині «Букваря» 
(1842 р.) надрукованого т. зв. «цивільним» шрифтом та агрономічного посібника 
для селян українською мовою «Гній – душа в господарстві» (1848 р.), один із 
організаторів аматорського театру та читальні у м. Коломия (Див.: Стеблій Ф. І. 
Кобринський Йосафат Миколайович // Енциклопедія історії України: Т. 4: 
Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії 
України. – К.: Видавництво «Наукова думка», 2007. – С. 374.) 
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проводили спільні засідання. Дуже сильна організація. Михайло 
Юрійович (голова обласної спілки), коли посилав Юрія 
Васильовича, то казав, що молодий, але дуже перспективний.

Шановні колеги! У нас вже другий рік склалася традиція 
такого плану. Так сталося, що фактично вручення Премії імені 
Михайла Сікорського і Премії Яворницького, яка заснована 
трошки раніше, співпадають, оскільки в цих діячів дні 
народження були недалеко один від одного39. У цьому році 
в нас лауреат Премії Яворницького від Черкаської обласної 
організації. Якраз близько їм під’їжджати. Щоб вони не 
приїжджали в Київ, так ми їх запросили до Переяслава. Їх 
голова, професор Бушин Микола Іванович, очолює благодійний 
фонд імені професора Миколи Бушина40. Він називається 
«Історична спадщина». Хочу сказати, що Микола Іванович 
дуже багато допомагає Національній спілці краєзнавців 
України. У нас є читальний зал. Ольга Іванівна, прийдете 
колись, побачите! Він не такий як у Вас. Зовсім не такий. 
У нас у читальному залі висить табличка «Що передав нам 
Микола Іванович Бушин». Він сьогодні присутній тут.

У нього подання на Вишневського Валерія Євгенійовича. 
Просить підтримати його прохання про нагородження Премією 
імені Яворницького. Дуже багато публікацій. Сьогодні Валерій 
Євгенійович подарував нам також книжку в Президію. Він 
написав багато популярних серій з історичного краєзнавства 
«Обереги Черкащини»41, тритомник «Нариси історії 
39 Згідно М. І. Сікорський народився 13 жовтня 1923 р. (за паспортними 
даними – 7 листопада 1923 р.), а Д. І. Яворницький – 6 листопада 1855 р.
40 Детальніше про особистість див.: Лазуренко В. Штрихи до портрета 
черкаського історика і краєзнавця Миколи Бушина // Краєзнавство. – 2013. - 
№ 3. – С. 65–73. Також статті, які присвячені життю та діяльності Бушина М. І., 
опубліковано у книзі: Персоналістичний вимір історії Черкащини: матеріали 
Першої регіональної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 80-річчю з 
дня народження доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника 
освіти України Бушина Миколи Івановича (12 березня 2018 р., м. Черкаси) / 
упоряд.: В. М. Лазуренко, І. Ю. Стадник, О. О. Яшан ; відповід. ред. проф. 
В. М. Лазуренко. – Черкаси: ЧДТУ; видавець Гордієнко Є. І., 2018.  – С. 9–35.
41 Бушин М. І. Земля слави козацької. Чигиринщина / Бушин М. І., 
Лазуренко В. М., Лазуренко Ю. М. – Черкаси, 2012. – 488 с. – (Науково-популярна 
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Шевченкового краю»42, книги «Черкащини славетні імена»43. На 
сьогодні він випустив книги про трьох уродженців Черкащини, 
які були двічі Героями Радянського Союзу: Черняховський44,

серія «Обереги Черкащини»; Кн. 1); Бушин М. І. Витязь над Дніпром. Місто 
Черкаси / Бушин М. І., Лазуренко В. М., Лазуренко Ю. М. – Черкаси, 2012. – 
285 с. – (Науково-популярна серія «Обереги Черкащини»; Кн. 2); Бушин М. І. 
Крізь віки. Місто Канів / Бушин М. І., Тихоненко Ю. М. – Черкаси, 2012. – 
366 с. – (Науково-популярна серія «Обереги Черкащини»; Кн. 3); Бушин М. І. 
Мить і вічність. Уманщина / Бушин М. І., Ілляшенко Ю. Ю., Вишневський B. C., 
Чубіна Т. Д. – Черкаси, 2012. – 510 с. – (Науково-популярна серія «Обереги 
Черкащини»; Кн. 4); Бушин М. І. Пам’ять не згасне. Звенигородщина / 
Бушин М. І., Тихоненко Ю. М. – Черкаси, 2012. – 335 с. – (Науково-популярна 
серія «Обереги Черкащини»; Кн. 5); Бушин М. І. Трипільський дух літа над нами. 
Тальнівщина / Бушин М. І., Яшан О. О., Чубіна Т. Д. – Черкаси, 2012. – 370 с. – 
(Науково-популярна серія «Обереги Черкащини»; Кн. 6); Бушин М. І. Музи 
над Тясмином. Кам’янщина / Бушин М. І., Скрипник Л. В. – Черкаси, 2012. – 
393 с. – (Науково-популярна серія «Обереги Черкащини»; Кн. 7); Бушин М. І. 
Кований із криці. Корсунщина / Бушин М. І., Вовкотруб Ю. М., Тептюк Л. М. – 
Черкаси, 2012. – 341 с. – (Науково-популярна серія «Обереги Черкащини»; 
Кн. 8); Бушин М. І. Сердце української родини. Шполянщина / Бушин М. І., 
Коваленко Я. Ю. – Черкаси, 2012. – 343 с. – (Науково-популярна серія «Обереги 
Черкащини»; Кн. 9); Бушин М. І. Сонце над Тікичем. Лисянщина / Бушин М. І., 
Вовкотруб Ю. М., Тептюк Л. М. – Черкаси, 2012. – 176 с. – (Науково-популярна 
серія «Обереги Черкащини»; Кн. 10).
42 Нариси історії Шевченкового краю: У 3 кн. / [голов. ред. Бушин М. І.]. – 
Черкаси: Гордієнко Є. І., 2014. – Кн. 1: З найдавніших часів до 1861 р. / [М. І. Бушин 
(керівник авт. кол.) та ін.; наук. ред.: М. І. Бушин, Т. Д. Чубіна]. – 2014. – 374 с.; 
Нариси історії Шевченкового краю: У 3 кн. / [голов. ред. Бушин М. І.]. – Черкаси: 
Гордієнко Є. І., 2014. – Кн. 2: Від 1861 р. до 1941 р. / [М. І. Бушин (керівник 
авт. кол.) та ін.; наук. ред.: М. І. Бушин, Т. Д. Чубіна]. – 2014. – 378 с.; Нариси 
історії Шевченкового краю: У 3 кн. / [голов. ред. Бушин М. І.]. – Черкаси: 
Гордієнко Є. І., 2014. – Кн. 3: Від початку Великої Вітчизняної війни (1941–
1945 рр.) до сьогодення / [М. І. Бушин (керівник авт. кол.) та ін.; наук. ред.: 
М. І. Бушин, Т. Д. Чубіна]. – 2015. – 612 с.
43 Черкащини славетні імена [двічі Герої Радянського Союзу, Повні кавалери 
ордена Слави, двічі Герої Соц. Праці, Герої України, Заслуж. працівники 
України] / Бушин М. І., Лазуренко В. М., Вишневський В. Є. та ін. – Черкаси: 
ДП «Черкаський ЦНІІ», 2013. – 710 с.
44 Черняховський Іван Данилович (1906–1945) – уродженець с. Оксанина 
(нині – Уманський район, Черкаська область), радянський генерал, двічі Герой 
Радянського Союзу, командувач 60-ю армією Воронезького фронту, військами 
3-го Білоруського фронту.



46
Драченко45 і Степаненко46. Він сьогодні у нас. Валерій 
Євгенійович, будь ласка, виходьте! Будемо вручати Премію 
Яворницького.

Вишневський Валерій Євгенійович. Я людина 
військова, афганець, полковник запасу, зараз працюю у 
Центральному музеї державної прикордонної служби України. 
Я сьогодні почув, що є такий медико-реабілітаційний 
центр і останні своїх шість-сім книжок я завтра буду 
відправляти ... Коротко скажу по-військовому: «Служу 
українському народові!»

Реєнт Олександр Петрович. Дякую! Всіх благ!
Шановні колеги! У нас така традиція, що ми на форумі 

вручаємо членські квитки новим членам Національної спілки 
краєзнавців. По списку.

Бойко Михайло Михайлович, кандидат історичних 
наук, викладач кафедри професійної освіти Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди.

Генесіран Марта Валеріївна, лаборант кафедри 
мистецьких дисциплін і методики навчання Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди.

Мотузок Роман Миколайович, старший викладач кафедри 
мистецьких дисциплін і методики навчання Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди. Ми у Романа були, Ви бачили.

Носаченко Тетяна Борисівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методики 
навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди. У Тетяни Борисівни 
ми також були.
45 Драченко Іван Григорович (1922–1994), уродженець с. Велика Севастянка 
Христинівського району Черкаської області, радянський військовий льотчик, 
один із чотирьох повних кавалерів ордена Слави, удостоєних звання Героя 
Радянського Союзу.
46 Степаненко Іван Никифорович (1920–2007) – уродженець с. Нехайки 
Драбівського району Черкаської області, радянський військовий льотчик, двічі 
Герой Радянського Союзу.
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Стрілець Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методики 
навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди.

Шакула Валентина Миколаївна, молодший науковий 
співробітник Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав».

Шпитальова Олена Вадимівна, викладач кафедри 
мистецьких дисциплін і методики навчання Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету 
імені Григорія Сковороди.

Шановні колеги, шановні друзі, дорогий Вікторе 
Петровичу! Найкраще свято сьогодні було для членів 
Національної спілки краєзнавців України, для Президії, для 
моїх заступників, відповідального секретаря, прес-аташе і всієї 
бригади, яку ми завжди возимо в Переяславський університет. 
Вам добра, щастя, всього найкращого!

Молоткін Олександр Юрійович. І ми дякуємо! 
Дякуємо Олександру Петровичу Реєнту за те, що завжди 
з нами! Ви знаєте, я Вам зізнаюся чесно, що інколи мені 
надзвичайно важко представляти і його, і його чарівну 
прекрасну команду як гостей. Наскільки це вже рідні і свої 
люди, що язик сам немовби проситься сказати, що вони 
представники нашого університету. Я думаю, що вони дійсно 
і Президія Національної спілки краєзнавців України, але 
вони і переяславчани, переяславці, члени команди нашого 
університету. Це надзвичайно великий привілей і честь.

Вельмишановне товариство! Я прошу Вас щирими 
оплесками привітати лауреатів цих вагомих в історичному 
і науковому житті премій, лауреатів зразка 2019 року. 
Михайло Іванович Сікорський продовжує об’єднувати людей, 
продовжує об’єднувати Україну. Вінниччина, Черкащина, 
Івано-Франківщина – сьогодні вони всі в Переяславі. Сьогодні 
Переяслав їх вітає за їх щоденну, можливо, на перший погляд 
непомітну і однозначно матеріально невигідну справу (це я 
знаю точно і знаю напевне). Але, очевидно, є щось більше 
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в цьому житті, ніж гроші, ніж якісь матеріальні здобутки. 
Є щось вічне і незмінне.

Вельмишановне товариство! Музичним вітанням і 
нашим шановним гостям і нашим вельмишановним лауреатам 
обов’язково має стати пісня у виконанні чудової молодої 
талановитої дівчини, яка уособлює, як мені здається, все 
студентство Переяслава. Тому що сивочолий і древній 
Переяслав буде завжди молодим і красивим, поки на його 
вулицях звучить сміх талановитої красивої студентської молоді. 
Для всіх Вас, вельмишановні, Аліна Набухотна! Зустріньте її, 
Набухотна Аліна!

[Звучить пісня «Українка»; слова Вікторії Денисенко; 
музика Вікторії Денисенко; виконує Аліна Набухотна – Ред.].

Молоткін Олександр Юрійович. Дякуємо! Це дійсно 
так. Ми – українці. Ми живемо на своїй землі і абсолютно 
про всіх присутніх у цій залі можна сказати іще лише одне. 
Ми не просто живемо на цій землі. Ми усвідомлюємо, на 
якій землі ми живемо. Ми дбаємо і пам’ятаємо про свою 
історію. Ми примножуємо і зберігаємо. Ми робимо все, щоб 
і наші діти, і онуки знали цю історію, історію рідного краю, 
історію рідної землі. Вельмишановне товариство! Сьогодні 
всі ми були присутні на VIII Всеукраїнському історико-
культурологічному форумі «Сікорські читання». Ми ще раз 
вдячні організаторам. А це, нагадаю, Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 
Національна спілка краєзнавців України і громадська 
культурно-освітня організація «Переяславський Скарб». Всі 
вони свого часу виступили ініціаторами оцих читань, які вже 
ввосьме проходять у нашому університеті. Ми щиро вдячні 
всім гостям і учасникам. Іще раз вітаємо лауреатів 2019 року!

Попереду в учасників культурологічного форуму 
дискусії, презентації, суто наукові справи, заради яких вони, 
власне кажучи, також сьогодні прибули до Переяслава. 
А для того, щоб завершити все ж таки сьогоднішнє урочисте 
зібрання на такій приємній позитивній хвилі я прошу на цю 
сцену вийти Танюшу Демиденко, яка від щирого серця і від 
душі побажає Вам всього найкращого! Успіхів, щастя, здоров’я 
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і удачі! VIII Всеукраїнський історико-культурологічний форум 
«Сікорські читання» оголошується відкритим і продовжує свою 
роботу. Всіх вітає Танюша Демиденко.

[Звучить пісня «Я бажаю»; слова Ніни Дівіль; музика 
Володимира Домшинського; виконує Тетяна Демиденко – Ред.].

Демиденко Тетяна. Дякую!
Молоткін Олександр Юрійович. І ми дякуємо Вам. 

Не варто нічого додавати до цих прекрасних музичних 
побажань, щоб ця наша велика освітянська краєзнавча 
наукова рідня збиралася якомога частіше і однозначно щороку. 
До зустрічі на наступних «Сікорських читаннях». Всіх наших 
гостей я прошу виконати іще одну обов’язкову місію – 
піднятися на цю сцену для загального фото, щоб залишити 
не лише враження, а й більш матеріальні предмети на згадку. 
Ми дякуємо всім глядачам за увагу і за щиру підтримку.

Вельмишановне товариство, шановні учасники форуму! 
Просимо Вас на сцену! Наших фотографів ми просимо 
виконати свою почесну місію.

[Звучить пісня «До ранку»; слова Олі Цибульської; 
музика Олі Цибульської – Ред.].
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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 



51
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

(2013–2019 рр.)

На І Всеукраїнському історико-культурологічному форумі 
«Сікорські читання» 7 листопада 2012 року його учасники 
оголосили низку ініціатив стосовно вшанування пам’яті Героя 
України Михайла Івановича Сікорського. Серед них була ідея 
про започаткування премії імені М. І. Сікорського в  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 2013–2019 рр. Лауреатами Премії імені Героя 
України Михайла Сікорського стали тридцять три діячі 
культури та науки, що були відмічені за досягнення у сфері 
краєзнавства та музейної діяльності.

2013 рік: ГРУЗСЬКА Лариса Петрівна, 
ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Борис Михайлович, КОЦУР Віктор 
Петрович, МАХІНЧУК Микола Гаврилович, СІКОРСЬКА 
Валентина Іванівна (пом. 2017).

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

2015 рік: ГИЧ Михайло Миколайович, КОЛИБЕНКО 
Олександр Володимирович, КОЦУР Петро Михайлович 
(1935–2010; посмертно), НЕЛІНА Тетяна Вікторівна, 
ОСТАПЮК Олександр Дмитрович, ЮЗВІКОВА Олена Іванівна 
(1926–2015).

2016 рік: АНДРУСИШИН Богдан Іванович, ВЕРГУНОВ 
Віктор Анатолійович, ГОДЛІНА Лариса Олексіївна, 
СЕРЕДЮК Олександр Миколайович, УГОРЧАК Андріян-
Юрій Михайлович, ХОМИЧ Петро Микитович.

2017 рік: КОПІЙЧЕНКО Лариса Арсентіївна, 
МЕЛЬНИК Віра Петрівна, ПАСЬ Наталія Олександрівна, 
ПОГОРІЛЕЦЬ Олег Григорович.
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2018 рік: ГОНЧАР Петро Іванович, СИЛЮК Анатолій 

Михайлович, СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович, БУЗЯН 
Галина Миколаївна, ШТИРКАЛО Ярослав Євгенович.

2019 рік47

ВИСОЦЬКА Катерина Іванівна – директор Вінницького 
обласного краєзнавчого музею, член Правління Вінницької 
обласної організації НСКУ, Почесний краєзнавець України, 
голова правління ГО «Асоціація музеїв Вінничини», авторка 
численних музейних експозицій краєзнавчого характеру, 
організаторка численних науково-краєзнавчих конференцій.

НІКІТІНА Валентина Василівна – перша завідувачка 
Меморіального музею Г. С. Сковороди НІЕЗ «Переяслав», 
авторка тематико-експозиційних планів та експозицій музею, 
член колегії Всеукраїнського наукового центру з вивчення 
творчості Г. С. Сковороди.

СРАЙЧУК Юрій Васильович – директор Івано-
Франківського історико-меморіального музею Олекси 
Довбуша, керівник гуртка «Історичне краєзнавство» Івано-
Франківського обласного державного центру туризму і 
краєзнавство учнівської молоді, автор численних краєзнавчих 
статей, редактор книг «Бібліотеки «Краєзнавця Прикарпаття»», 
організатор та учасник різноманітних всеукраїнських і 
регіональних конференцій.

47 Рішення Президії Національної спілки краєзнавців України від 12 вересня 
2019 р., протокол № 4.
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ЛАУРЕАТ
Премії імені Дмитра Яворницького 2019 року48

ВИШНЕВСЬКИЙ Валерій Євгенійович – голова 
редакційної ради видавництва «Український літопис», кандидат 
історичних наук, (спів)автор декількох наукових та науково-
публіцистичних книг (зокрема, серії «Обереги Черкащини», 
тритомника «Нариси історії Шевченківського краю», 
«Черкащини славетні імена» та ін.).

48 Рішення Президії Національної спілки краєзнавців України від 12 вересня 
2019 р., протокол № 4.
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