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ПРОГРАМА
«СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ»

ІІ Всеукраїнський 
історико-культурологічний форум

(до 90-річчя Героя України М. І. Cікорського)

18 жовтня 2013 р.

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

11.00. – 11.15
Вітальне слово до учасників зібрання

(актова зала університету)
Олександр Реэнт – голова Національної спілки краєзнавців 

України.
Віктор Коцур – ректор університету, голова організаційного 

комітету.
Микола Томенко – народний депутат України.
Олександр Шкіра – міський голова м. Переяслава-Хмельницького.
Валентина Сікорська – племінниця М. І.  Сікорського.

11.15. – 12.00
Спільне засідання Президії Національної спілки краєзнавців 
України, вченої ради Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Вручення премії імені Героя України Михайла Сікорського

Національної спілки краєзнавців України
(актова зала університету)

12.00 – 13.00
Концертна програма

«ЧУДОТВОРЦЮ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ»
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12.00 – 12.30
Покладання квітів до могили М. І. Сікорського

(Заальтицьке кладовище)

Організатор заходу –
Національна спілка краєзнавців України,

соціально-гуманітарний  відділ

НАУКОВИЙ БЛОК

13.30 – 13.30
Презентація

«ОСОБИСТИЙ АРХІВ М. І. СІКОРСЬКОГО»
(конференц-зал імені В. О. Сухомлинського)

14.30 – 16.30
Круглий стіл

«МИХАЙЛО СІКОРСЬКИЙ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ 
ПРОСТОРІ УКРАЇНИ»

(конференц-зал імені В. О. Сухомлинського)

Напрямки роботи:
- життєвий подвиг М. І. Сікорського та пам’ять про нього;
- вплив діяльності Героя України М. І. Сікорського на 

становлення та розвиток музейної галузі України;
- спадок М. І. Сікорського – вписання української національної 

самобутності в світовий історико-культурний простір.

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

Модератори – Тарас Нагайко, Віталій Коцур
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14.30 – 16.30
Круглий стіл

«КРАЄЗНАВСТВО ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПОСТАТІ»

(читальна зала «Тарасова світлиця»)

Напрямки роботи:
- краєзнавчі  дослідження  та  музейна  справа 

на Переяславщині.
- історія краєзнавчого руху на Переяславщині;
- сподвижники краєзнавчого руху Переяславщини;
- літературне краєзнавство Переяславщини;

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

Модератори  –  Світлана Чернецька, Інна Демуз

Організатори роботи блоку:
історичний факультет,

студентське наукове товариство,
бібліотека університету

ВИСТАВКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК

10.00 –17.00
Виставка книжкових фондів
бібліотеки університету 

«МУЗЕЙНИЙ ЗОДЧИЙ УКРАЇНИ»
(читальна зала «Чумацький шлях»)

Керівник – Ольга Шкира
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10.00 – 17.00
Виставка фоторобіт Віктора Сокола 

«МОЄ ЖИТТЯ – МОЇ МУЗЕЇ»
(Читальна зала бібліотеки, 2 корпус, 1 поверх)

10.00 – 17.00
Виставкова експозиція

«МИСТЕЦЬКИЙ ВЕРНІСАЖ»

Виставка художніх творів
«Барви Переяславського краю»

(ауд. 409, 1 корпус)
Керівники – Оксана Смирнова, Роман Мотузок

Виставка авторських робіт Сергія Сороки
«Переяславська Мнемосіна»

(ауд. 409, 1 корпус)
Керівник – Роман Мотузок

Виставка художніх творів
«Символіка Трипілля»

(1 корпус, 4 поверх,)
Керівник – Світлана Бігунова

Мистецтво батику
«Українські мотиви»

(1 корпус, 4 поверх,)
Керівник – Оксана Смірнова

10.00. – 12.00
Майстер-класи з декоративного мистецтва

«ДИВОТВОРИ»

«Живопис»
(ауд. 325, 1 корпус)

Керівник – Роман Мотузок
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«Текстильна лялька»
(ауд. 409, 1 корпус)

Керівник – Світлана Бігунова

«Лялька-мотанка»
(ауд. 409, 1 корпус)

Керівник – Ольга Стрілець

«Модульне орігамі»
(ауд. 409, 1 корпус)

Керівник – Інна Рубан

«Мистецтво декупажу» 
(ауд. 409, 1 корпус)

Керівник – Тетяна Носаченко

«Вишивка»
(ауд. 409, 1 корпус)

Керівник – Оксана Смірнова

Організатори роботи блоку:
кафедра мистецьких дисциплін і методики навчання,

ГКПО «Переяславський Скарб»

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

10.00 – 11.00
Реєстрація учасників

(центральний корпус університету, 1 поверх)

Перерви:

10.00 – 11.00 – кава-брейк
(1 корпус, фойє, 4 поверх)

13.00 – 14.30 – кава-брейк
(банкетний зал університету) 
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16.30 – 17.00
Прес-конференція 

(конференц-зал імені В. О. Сухомлинського)

17.00
Закриття роботи форуму

(ауд. 106, 1 корпус)

ЗАСНОВНИКИ ФОРУМУ:

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

Громадська культурно-просвітницька організація 
«Переяславський Скарб»

СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Національна спілка краєзнавців України

ПАРТНЕРИ:

Видавничий партнер: 
ФОП Лукашевич О. М.

Інформаційні партнери форуму:
Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива» 

Співдружність рекламно-інформаційних видань України
Київська державна регіональна телерадіокомпанія

ТРК «Альта» 

Адреса форуму:

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

(096) 128-88-89 – Тарас Нагайко 
(заступник голови організаційного комітету 

ІІ Всеукраїнського історико-культурологічного форуму 
«Сікорські читання»)

+38(04567) 5-17-13 – кафедра історії та культури України

Електронна пошта: pereyaslav_skarb@ukr.net
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ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ 
ФОРУМ «СІКОРСЬКІ ЧИТАННЯ»1

18 жовтня у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся 
ІІ Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські 
читання». Його цьогорічне проведення було приурочено 90-й 
річниці від дня народження визначного музейного діяча, Героя 
України Михайла Івановича Сікорського. Слід зауважити, 
що перше подібне зібрання було організоване 7 листопада 
2012 року, про що йшлося у відповідній публікації на 
сторінках часопису «Краєзнавство»2. Метою його проведення 
стало вшанування пам’яті та подвижницького поступу відомого 
музейного діяча, осмислення його творчого внеску у розвиток 
вітчизняної музейної справи, збереження та популяризацію 
української народної культури. 

Основна ідея започаткування заходу всеукраїнського 
рівня у Переяславі-Хмельницькому полягає у консолідації 
наукових та творчих ініціатив у галузі історичної науки, 
культури та мистецтва, що презентують усю країну. Адже 
відомо, що витоки історії нашої держави невід’ємно пов’язані 
з Переяславщиною. Переяславська земля, з її історичною 
спадщиною, по праву вважається праколискою української 
державності, культури, духовності та національної традиції. 
Тут відбувалися знакові події, що визначали долю нашого 
народу. Поруч з Києвом та Черніговом Переяслав був одним 
з основних політичних центрів давньоруської держави – 
Київської Русі. Найдавніші писемні відомості зафіксували 
й донесли до нас чимало цікавих фактів з життя наших 
пращурів на цій землі. Засновником Переяслава за літописною 
легендою вважається Св. Володимир (Великий), що приніс 
1 Публікується за: Нагайко Т. ІІ Всеукраїнський історико-культурологічний 
форум «Сікорські Читання» / Тарас Юрійович Нагайко // Краєзнавство: науковий 
журнал. – 2013. – Ч. 4 (85). – 300 с. – С.260-264.
2 Нагайко Т. Історико-культурологічний форум «Сікорські читання» – данина 
пам’яті Музейному Зодчому України / Тарас Юрійович Нагайко // Краєзнавство: 
науковий журнал. – 2012. – Ч. 4 (81). – 220 с. – С.132-138.
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на Русь християнську віру. З Переяславщиною пов’язана 
перша літописна згадка етноніму «Україна» (1187 р.). З нею 
тісно перегукуються імена видатних постатей того часу: 
Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Юрія Долгорукого, 
св. Єфрема та інших. У добу козацтва місто стає ареною 
важливих військово-політичних подій. Його історичний 
розвиток ототожнюється з такими історичними постатями як 
Криштоф Косинський, Семерій Наливайко, Тарас Федорович 
(Трясило), Богдан Хмельницький, Іван Сулима, Іван Виговський, 
Яким Сомко, Юрій Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Мирович 
та багатьма іншими. Наукову, культурну та мистецьку візію 
Переяславщини забезпечують імена загальновизнаних світочів 
Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Шолома-Алейхема. На 
тлі такого розмаїття історичних та культурних постатей і подій, 
що супроводжували розвиток краю, внесок М. І. Сікорського 
у збереження та вивчення пам’яток нашого минулого являє 
собою подвижницький подвиг, завдяки якому сьогодні існує 
пам’ять про наше минуле, забезпечується виховання сучасних 
та наступних поколінь українців. 

Започаткування та проведення Всеукраїнського історико-
культурологічного форуму «Сікорські читання» є намаганням 
зберегти здобутки та продовжити справу Героя України 
М. І. Сікорського. Його засновники та співорганізатори в особі 
Національної спілки краєзнавців України, ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» та громадської культурно-просвітницької 
організації «Переяславський Скарб» спільними зусиллями, вже 
вдруге організували й провели цей захід задля вшанування 
подвижницького поступу відомого музейного діяча Михайла 
Івановича Сікорського. 

Цьогорічна програма форуму складалася з двох 
основних частин: виставково-експозиційної та наукової. 
Перша з них включила виставку художніх робіт організовану 
кафедрою мистецьких дисциплін вищеназваного університету 
«Мистецький вернісаж». До неї ввійшли збірки творів 
місцевих авторів: «Українські мотиви», «Барви Переяславського 
краю», «Переяславська Мнемосіна», «Символіка Трипілля». 
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За прикладом минулого року, студенти та викладачі закладу 
організували для гостей форуму майстер-класи з декоративного 
мистецтва під узагальнюючою назвою «Дивотвори», за такими 
напрямки: «Живопис, «Текстильна лялька», «Лялька-мотанка», 
«Модульне орігамі», «Мистецтво декупажу», «Вишивка». 
Схвальну оцінку мистецьким творам дав заступник голови 
Українського фонду культури, заслужений та народний 
художник України, лауреат Державної премії України 
ім. Т. Г. Шевченка Леонід Андріївський.

Також у межах виставково-експозиційного блоку 
організаторами було заявлено тематичну збірку з книжкових 
фондів університетської бібліотеки «Музейний зодчий 
України». Упродовж роботи форуму в одному з її читальних 
залів експонувалася виставка робіт фотохудожника Віктора 
Сокола «Моє життя – мої музеї», присвячена Михайлу 
Сікорському та його дітищу – переяславським музеям. 

Центральною подією цьогорічного форуму стало 
вручення Премії імені Героя України Михайла Сікорського, що 
відбулося під час спільного засідання Президії Національної 
спілки краєзнавців України та вченої ради Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди. Започаткування та вручення цієї почесної 
нагороди стала результатом втілення ініціативи, що була 
озвучена на минулорічному форумі. З вітальним словом до 
учасників зібрання звернулися голова Національної спілки 
краєзнавців України Олександр Реєнт, народний депутат 
України Микола Томенко, міський голова Олександр Шкіра. 

За рішенням президії Національної спілки краєзнавців 
України Премія присуджується за вагомий внесок у дослідження 
та збереження культурної спадщини України та розвиток 
музейної справи. Першого вручення почесної нагороди були 
удостоєні: ветеран краєзнавчого руху на Київщині Валентина 
Сікорська, директор Житомирського обласного краєзнавчого 
музею, член Національної спілки краєзнавців України Лариса 
Грузська, ректор Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор 
історичних наук, професор, академік НАПН України, член 
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Національної спілки краєзнавців України Віктор Коцур, 
заслужений журналіст України, член Національних спілок 
краєзнавців та журналістів України Микола Махінчук та 
культуролог, радник-організатор комітету Національної премії 
України імені Тараса Шевченка, член правлінь Українського 
фонду культури та Громадського організаційного комітету 
«Великого проекту» «Григорій Сковорода – 300», член 
Національних спілок краєзнавців та журналістів України Борис 
Войцехівський. 

Під час урочистостей відзнакою Переяслав-
Хмельницького університету – «Медаллю Григорія Сковороди» 
були нагороджені народний депутат України Микола Томенко 
та голова міста Олександр Шкіра. Цінний подарунок за 
організаційне сприяння та інформаційну підтримку заходу 
отримала президент Всеукраїнського благодійного фонду 
«Журналістська ініціатива» Людмилі Мех. Поздоровленням 
першим лауреатам та вітанням усім гостям дійства стала 
святкова концертна програма. Ще однією важливою подією на 
спільному урочистому засіданні стало вручення квитків новим 
членам НСКУ, яке здійснив особисто її голова Олександр 
Реєнт. 

По завершенню урочистостей для наукової та культурної 
громадськості організаторами форуму було представлено 
«Особистий архів М. І. Сікорського» – зібрання документів та 
матеріалів з яких, згідно планів організаторів буде облаштовано 
архів-музей Героя України. Його впорядкування стало 
можливим завдяки співпраці племінниці М. І. Сікорського 
Валентини Сікорської, що зібрала та передала понад чотириста 
різноманітних документів та працівниці університету Вікторії 
Вовкодав, яка виступила упорядницею цих матеріалів, 
здійснивши їх докладне наукове опрацювання. Дана робота є 
початковим етапом на шляху глибокого наукового вивчення 
та дослідження постаті М. І. Сікорського, результатів його 
професійної та громадської діяльності. Наявні документи 
утворили окремий фонд наукової університетської бібліотеки. 

Однією з важливих ініціатив, що обговорювалася 
учасниками форуму став проект пам’ятника М. І. Сікорському, 
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що був запропонований Заслуженим художником України 
Степаном Куцим, авторству якого вже належать два погруддя 
Героя України. Також заявлялося й про альтернативні проекти, 
зокрема Миколи Шматька, що працює у мармурі. Допоки ж 
в пам’ять про визначного земляка, завдяки якому Переяслав-
Хмельницький по праву називають містом музеїв, встановлені 
дві меморіальні дошки. 

Наукова складова форуму позначилася роботою двох 
круглих столів: «Михайло Сікорський в культурному просторі 
України» та «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, 
проблеми, постаті». До тематичних напрямків першого 
зібрання були включені наступні:

 – життєвий подвиг М. І. Сікорського та пам’ять 
про нього;

 – вплив діяльності Героя України М. І. Сікорського 
на становлення та розвиток музейної галузі України;

 – спадок М. І. Сікорського – вписання української 
національної самобутності в світовий історико-
културний простір.

Під час роботи круглого столу організатори представили 
2-ге видання збірки різночасових музеєзнавчих праць Михайла 
Сікорського «Моє життя – мої музеї…» та інформаційну 
брошуру за результатами роботи минулорічного форуму3 [2;3]. 
Також представниками університетської бібліотеки Ольгою 
Шкирою (директор) та Ніною Обертій окремо було анонсовано 
підготовку до друку науково-методичного видання в серії 
«Наукова еліта Переяславщини» – «Сікорський Михайло 
Іванович». До нього увійдуть спогади колег та друзів, 
розлога бібліографія авторських публікацій та праць про 
М. І. Сікорського, а також інші матеріали. 
3 Моє життя – мої музеї… : [зб. матеріал. До 90-річчя від дня народження Героя 
України М. І. Сік орського] / [упоряд. та коментар.: О. Горбовий, Т. Нагайко; 
ред. Т. Нагайко ; вступ. ст. Л. Новохатько]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – 
Переяслав-Хмельницький : ФОП О. М. Лукашевич, 2013. – 258 с.; «Сікорські 
читання» : І Всеукр. історико-культуролог. форум, 7 листопада 2012 р. / [укл. : 
О. Шкира, Л. Губар, Т. Деркач, Т. Нагайко ; стенограм. А. Шпиля] ; ДВНЗ 
«Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди», ГКПО «Переяславський 
скарб». – Переяслав-Хмельницький : ФОП О. М. Лукашевич, 2013. – 48 с.
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Робота другого круглого столу торкнулася таких питань:
 – краєзнавчі дослідження та музейна справа 

на Переяславщині.
 – історія краєзнавчого руху на Переяславщині;
 – сподвижники краєзнавчого руху Переяславщини;
 – літературне краєзнавство Переяславщини.
На зібраннях були озвучені доповіді широкого загалу 

фахівців: науковців університету, музейних працівників, 
представників громадськості, студентів та учнів шкіл. 
За задумом організаторів консолідація роботи зазначеного 
контингенту пошуковців у заявленій тематичній ніші 
повинна сприяти осмисленню спадку, що лишився після 
М. І. Сікорського та здатна окреслити нові перспективи 
розвитку науково-дослідницької, музейної та краєзнавчої 
роботи. 

Усвідомлюючи необхідність подальшої роботи над 
вивченням спадку Героя України, організатори форуму 
планують розпочати роботу над створенням архіву 
відеоінтерв’ю та документального фільму присвяченого пам’яті 
видатного музейного зодчого. 

Проведення наступного Всеукраїнського істотко-
культурологічного форуму «Сікорські читання» традиційно 
відбудеться у жовтні наступного року. 

Голова громадської 
культурно-просвітницької організації 

«Переяславський Скарб», к.і.н. Тарас Нагайко
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СТЕНОГРАМА
урочистого відкриття

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

Премії імені Героя України Михайла Сікорського
Національної спілки краєзнавців України

Ведучий (Молоткін Олександр Юрійович): 
Він приніс свою християнсько-громадську жертву любові 

Богу і народу! Здобув визнання своїм талантом будівничого 
музейного храму України. Він жив духом, а не матерією і вчив 
цього життєдайного мистецтва усіх нас. Пам’ятаємо і любимо 
Михайла Івановича Сікорського. 

Вельмишановне товариство, вельмишановні пані 
та панове! Сьогодні в залі нашого славного університету 
Національна спілка краєзнавців України, Державний вищій 
навчальний заклад України «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» і громадська культурно-просвітницька організація 
«Переяславський Скарб» проводять ІІ Всеукраїнський історико-
культурологічний форум «Сікорські читання». Тож я маю честь 
оголосити, що ІІ Всеукраїнський історико-культурологічний 
форум «Сікорські читання» оголошується відкритим!

Вельмишановне товариство! З великою приємністю і 
радістю я хочу привітати шановних гостей культурологічного 
форуму, які не зважаючи ні на що, знайшли час для того, щоб 
бути сьогодні на переяславській землі, для того, щоб ще раз 
вшанувати пам’ять великого зодчого музейної справи України. 

Шановні друзі, вітаємо в цій залі почесних гостей 
Форуму!

Народний депутат України Микола Томенко (оплески)! 
Член-кореспондент Національної академії наук України, 

голова Національної спілки краєзнавців України, заслужений 
діяч науки і техніки України Олександр Петрович Реєнт 
(оплески)!  

Заступник голови Національної спілки краєзнавців 
України, старший науковий співробітник інституту історії 
України Національної академії наук України, кандидат 
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історичних наук, член спеціалізованої вченої ради – 
Маньковська Руслана Вікторівна.

Гончаров Олександр Петрович, голова Київської 
організації  Національної спілки краєзнавців України.

Гончарова Валентина Сергіївна – секретар-референт 
Київської міської організації  Національної спілки краєзнавців 
України.

Борис Михайлович Войцехівський – радник-організатор 
комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Савченко Григорій Петрович – голова Київської обласної 
організації Національної спілки краєзнавців України, професор 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Букет Євген Васильович – член правління Національної 
спілки краєзнавців України.

Махінчук Микола Гаврилович – заслужений журналіст 
України, член Національних спілок краєзнавців та журналістів 
України. 

Булаєвська Наталія Іванівна – зступник голови Київської 
обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Грузська Лариса Петрівна – голова Житомирської 
обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Члени житомирської обласної організації Національної 
спілки краєзнавців України. Скавронський Павло Степанович, 
Косенко Валерій Віталійович, Ланчук Наталія Василівна.

Радий вітати Мех Людмилу Григорівну, президента 
Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська 
ініціатива», вона також сьогодні разом з нами. 

Шевченко Сергій Володимирович – член Національної 
спілки письменників України, заслужений журналіст України 

Леонід Іванович Андрієвський – заслужений художник 
України, заступник голови Фонду культури України. 

Ось в такому високоповажному товаристві сьогодні 
проходить ІІ Всеукраїнський історико-культурологічний форум 
«Сікорські читання».

Вельмишановне товариство! Маю честь запросити до 
вітального слова Реєнта Олександра Петровича. 
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Реєнт Олександр Петрович ‒ член-кореспондент 
Національної академії наук України, голова Національної спілки 
краєзнавців України, заслужений діяч науки і техніки України, 
член Національної спілки журналістів України.

Привіт друзі, вельмишановний 
Вікторе Петровичу! Зараз добираю 
слова з чого почати. Яким таким 
одним ємким словом відтворити свої 
відчуття, відчуття нашої делегації, яка 
сьогодні приїхала на дуже урочисту 
подію, яку ми започаткували рік 
назад, на вручення, перше вручення 
премії імені Героя України Михайла 
Івановича Сікорського. І у мене 
весь час в голові крутиться одне 

єдине слово ‒ скарби, скарби. Це є і переяславські скарби, 
це і скарби, які ми тільки що побачили одразу з Миколою 
Володимировичем, з ректором, з нашою делегацією пройшли 
по другому, третьому, четвертому поверсі університету і одна 
думка не виходить з голови ‒ ну молодці, ну бережуть рідний 
край, люблять його, поважають, підтримують, впроваджують 
в життя, показують, оберігають і навчають. Бажаю Форуму 
всього найкращого! Я ще буду декілька раз виходити, в зв’язку 
з цим всіх благ, всього найкращого і щоб ми продовжували 
довгі роки не один раз зустрічатися. Бажаю успіху!

Ведучій: Дякуємо Олександру Петровичу Реєнту! 
До слова запрошується Віктор Петрович Коцур!

Коцур Віктор Петрович ‒ ректор Державного вищого 
навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди», академік 
національної академії педагогічних наук України, член президії 
Національної спілки краєзнавців України, доктор історичних 
наук, професор, голова організаційного комітету історико-
культурного форуму «Сікорські читання».
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Глибокошановн і  кол е г и , 
учасники поважного Форуму! Ми раді 
вітати в стінах нашого університету 
шановне товариство: відомих 
вчених, журналістів, громадських 
діячів, яких сьогодні об’єднує 
одна ідея ‒ збереження культурної, 
освітньої спадщини нашого народу, 
примноження її і зробити все для 
того, щоб культура, освіта, надбання 
цих важливих сфер життя суспільства 

стали такими, які б спонукали до роздумів, до майбутнього, 
мали б велике виховне значення для підростаючого покоління. 

«Сікорські читання» ‒ це багатовимірна подія в житті 
України, в житті нашого університету, в житті Переяслава. 
Адже «Сікорські читання» ‒ це насамперед повернення до 
глибоких роздумів, до осмислення наукової, теоретичної 
спадщини Михайла Івановича Сікорського, до осмислення його 
життєвого подвигу, до осмислення тих ідей, які він заклав 
в музейну справу і тих ідей, які ще нереалізовані і будуть в 
майбутньому реалізовуватися новим поколінням музейчиків, 
істориків, краєзнавців. 

Нинішній форум ‒ це і зібрання поважних краєзнавців 
з різних куточків України і президія Національної спілки 
краєзнавців України, яка зконсолідувала, синтезувала і 
представила сьогодні на форумі кращих представників з різних 
регіонів, які також покликані осмислювати і давати поради про 
те, яким чином рухатися далі, як вивчати місцеву історію, мікро 
і макроісторію, з тим щоб вона мала якомога більший науковий, 
теоретичний, виховний вплив на підростаюче покоління. 

Нинішній форум − це і велике зібрання представників 
музейної справи, адже Сікорський, його ідеї сьогодні 
спонукають до роздумів над тим, як удосконалювати цю 
справу, яким шляхом повинна рухатися музейна справа в 
Україні. Тому тут поряд із такими важливими науковими, 
теоретичними питаннями розглядаються і прикладні питання 
подальшого розвитку краєзнавства і музейної справи. 
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Отже, багатовимірна, наукова, теоретична, практична 
конференція за вашою участю матиме, сподіваюся, великі 
результати, які слугуватимуть поштовхом подальшого розвитку 
музейної справи, краєзнавчої справи, вивченню біографії і 
творчості Михайла Івановича Сікорського. Ще раз вітаємо 
з великим, великим заходом, який відбувається сьогодні, 
величним заходом по самій ідеї, величним заходом по тому 
духу, який панує в цій залі, духу творчому, натхненному, духу, 
який стимулює нас в майбутнє. Дякую!

Ведучій: Запрошуємо до вітального слова народного 
депутата України Томенка Миколу Володимировича!

Томенко Микола Володимирович ‒ заступник Голови 
Верховної ради України, доктор політичних наук, політичний 
та громадський діяч.

Для мене велика приємність 
бути на другому форумі, присвяченому 
пам’яті видатного українця, не лише 
представника Переяславщини, а й 
всієї України пана Сікорського. Ми 
тут говорили з Олександром Реєнтом 
і я кажу, що очевидно три чоловіки, 
які заклали ідеологію теперішнього 
краєзнавства, ідеологію теперішнього 
підходу до музеїв, ідеологію поваги і 
пошани до українського за останній 

період – це Михайло Сікорський, це Борис Возницький і це 
Петро Тронько. Це такі три великі чоловіки, які навчили нас 
як можна зберегти музеї, як можна відновити музеї, як можна 
зробити їх просвітницькими центрами, як можна зробити 
їх багатофункціональними інституціями, де і дослідницька 
складова, де просвітницька складова, де складова збереження. 
Це люди, які вчили нас, що в музеях повинні працювати ті 
професіонали, які мріють щоб все в музей повернути, бо в 
нас часом ситуація змінюється. Такий тренд модний з’явився, 
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що в музей ідуть працювати ті люди, які хочуть щось із 
музею забрати. Нам би такий потрібен тренд, модною мовою 
сказати, аби повернути тих людей, які радіють від того, що 
якийсь експонат повернувся в музей, що вони знайшли його 
і передали до музею. Оце нас вчив і Сікорський, вчили і ті 
класики, як мінімум три, про яких я згадав. Я мав велику честь 
співпрацювати з ними і на минулому зібранні я сказав про те, 
що може невеличким таким подарунком поваги до Переяслава, 
поваги до Сікорського буде те, що в новому серіалі своїх 
просвітницьких програм «Сім чудес України» ми зробимо 
програму про Переяслав. І таку програму я вже зробив. Десь 
очевидно за місяць на першому національному, на TVI, на 
Раді пройде третій серіал «Сім історичних чудес України», 
де старий Переяслав, історія Переяслава і звичайно музейна 
частина буде належним чином представлена. Я сподіваюся в 
такий спосіб частково теж поверну борг поваги і пошани до 
цього великого чоловіка, якого сьогодні згадуємо. 

Я, на відміну від моїх колег, багато тут моїх колег і друзів, 
з якими ми вчилися на історичному факультеті, я не братиму 
участь у науковій частині, тому буквально кілька тез скажу до 
справи наукової, яка буде обговорюватися сьогодні на форумі. 

Мій підхід не як політика, а як вченого і громадського 
діяча полягає в тому, що сьогодні ми мусили б в стратегічному 
плані, в плані державної політики, музейної справи, краєзнавства 
все-таки чітко сформулювати певні принципи, від яких держава 
відійшла. Перший принцип, як Конституція пише − застерегти 
і зрозуміти місце церкви і науки у питаннях музейної справи. 
Я буквально в цьому році згадую таку парадоксальну, сумну 
історію, яка, на щастя, добре для України закінчилася. Могла 
б закінчитися погано. Коли я знімав програму про Херсонес 
Таврійський, це на території Севастополя, як ви знаєте. І я 
знімав в той день − так співпало, що в Камбоджі приймалося 
рішення: чи стане Херсонес ще однією пам’яткою Юнеско чи не 
стане. І коли я приїхав туди, і мені науковці говорять: Микола 
Володимирович, тут така проблема, значить − і показують − 
от церква вирішила зробити тут дзвіницю, поставити дзвін 
там і ще щось. І обговорюється питання про присвоєння нам 
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пам’ятки Юнеско, а там бетон заливають посеред Херсонесу». 
Слава Богу не знайшлося ворогів чи опонентів України, які б 
оцю фотографію зробили і передали на розгляд поважного журі, 
які б сказали: «Яка пам’ятка Юнеско, яка середньовічна чи 
антична культура, коли там метал і бетон закопують». І то там, 
то там по Україні от такий рецидив є. Ми шануємо церкву і 
наших релігійних діячів. Я думаю, що більше б вони зайнялися 
все такою просвітницькою роботою, допомагали б бідним, 
немічним, ще комусь. Ну реставрувати і будувати, я думаю, 
повинні займатися реставратори, наука повинна займатися, а не 
церква. Це перша проблема, я думаю, що ми при всій повазі 
мусимо про цю проблему сказать, бо вона набула вже такого 
гіпертрофованого характеру.

Друга проблема полягає в тому, що ми мусили б сказати 
про важливу роль університетів і вузів у справі музейній. 
Тому, що сьогодні, очевидно, без наукового потенціалу 
вузівського дуже важко і реекспозицію робити, і продумувати 
просвітницьку частину, тому що абсолютна більшість музеїв 
України сьогодні, в силу різних обставин, потребує такої 
потужної реекспозиційної роботи, більше того − інших 
методів. Молоде покоління, ну вже стендами не здивуєш їх, 
треба шукати якісь, так би мовити, нові підходи, як в музей 
їх запросити. І музейні колективи не такі потужні, не такі 
багаті, щоб самостійно цим скористатися. Мені видається, 
що університети мусили б цю функцію частково на себе 
взяти, держава відповідним чином відреагувати і в частині 
фінансування. Що от це і наукові центри − університети, і 
центри, які допомагають музейній роботі.

І третя складова, на мою думку, яка дуже важлива, – це 
все-таки відкритість і потужне залучення громадськості до, 
скажімо, якихось серйозних музейних проектів. От щойно я 
почув, вчора, добру новину, що міністр культури сказав і там 
перший заступник міністра культури сказав, що ми давайте 
ще раз на громадськість винесемо проект реконструкції 
національного музею Шевченка, бо ми стривожені були, і в 
парламенті. Одні кажуть кафе, одні ресторан, одні готель, 
одні ще якась біда значить там будується. Так проблема в 
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чому полягає − в тому, що ну перед тим як реконструювати 
головний музей головного українця Тараса Григоровича 
Шевченка, очевидно, що треба було залучити експертів, 
науковців, громадськість, показати проект. Ну не одна людина 
чи дві мусять робити проект такого музею, а всією громадою 
треба обговорити. Тоді і реконструкція швидко піде, бо громада 
його підтримала. І сьогодні біда, що то там, то там я отримую 
інформацію, що хтось проявив ініціативу, хтось дає гроші, 
давайте зробимо реконструкцію. А чому таку реконструкцію? 
А яка ідея в цій реконструкції закладена? 

Тому ще раз хотів звернути увагу. Музейна і 
реставраційна справа – це сфера професіоналів. Друге − 
важливої ролі університетів і вузів в цій справі. І третя 
позиція − це громадськість, сьогодні, і творчі спілки. Багато 
фахівців громадських інституцій набагато професійніше 
знають, як можна було б зробити, як його зреалізувати, аніж, 
скажімо, будівельна компанія, яка сьогодні ресторан будувала, 
а завтра реконструює Національний музей Шевченка. Тому, 
мені здається, три проблеми, які сьогодні надзвичайно важливі 
і важливо їх би було конвертувати в таку своєрідну доктрину 
державної політики. 

Ну і на сам кінець, було б не неправильно, справедливо, 
аби я з одного боку не похвалився, що і моя громадська 
робота, наукова не зупиняється і щоб не передати уже 
традиційно до бібліотеки вашого університету останні проекти, 
які ми в рамках фонду «Рідна країна» або профінансували, або 
підтримали, або зробили. 

Я не буду розповідати тут про всі речі, а акцентую увагу 
тільки на найбільш значимому, оскільки всі ми у процесі, власне 
вже не підготовки, а пошанування, відзначення 200-річчя з дня 
народження Тараса Шевченка і ми з Віктором Петровичем, і з 
вашою науковою університетською командою тут презентували 
один із чотирьох збережених альбомів Шевченка − альбом 
1845 року, де Шевченко замалював церкви переяславські, людей 
переяславських, велику кількість об’єктів Київщини. Я тоді 
пообіцяв, що ми перевидамо і перший альбом, альбом 1841 − 
1843 року − не менш цікавий, бо там йдеться про задуми, 
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замальовки Шевченка під його проект «Живописна Україна». 
І вже тут для, можливо, студентів, хто не бачив, покажу. Тобто, 
так ці два альбоми виглядають, але − найважливіше всередині, 
бо це копія або факсимільне відтворення того альбому, 
який зберігається в фонді рукописних видань Шевченка в 
Державному архіві громадських організацій. Тобто, на жаль, 
ці альбоми можуть побачити лише дослідники Шевченка. 
Таким чином я сподіваюся, що на заняттях чи в бібліотеці 
ви матимете можливість перелистати, подивитися техніку 
малюнку Шевченка − як він працював з олівцем, як працював з 
акварелями. І я думаю, що у справі 200-річчя з дня народження 
Шевченка нам надзвичайно важливо образ Тараса Григоровича 
від геніального поета, великого українця розширити в бік 
геніального художника і, до речі, визначного краєзнавця в тому 
числі. Тому, що він же мандрував Київщиною чи Черкащиною 
теперішньою, чи Полтавщиною, чи Чернігівщиною не просто 
відпочивав він, а мандрував як член історико-археографічної 
комісії при університеті. До речі, ви знаєте, що кілька днів, 
навіть, на посаді вчителя малювання був в нас в університеті, 
але зразу ж відкрили справу по його участі в Кирило-
Мефодіївському товаристві і не судилося йому викладати в 
нас в університеті. Тому його ще сегмент такої краєзнавчої, 
дослідницької діяльності, просвітницької діяльності, так само 
важливо, щоб ми його відкрили, пошановуючи 200-річчя з дня 
народження Шевченка. Тому, друзі, якщо дозволите, якщо є тут 
керівник бібліотеки я передам цей подарунок. 

І побажаю всім творчих успіхів і те, щоб ми як дослідники 
і творчості, і ідей нашого ювіляра сьогодні, бо будемо в 
дискусіях я думаю вести себе в такий спосіб, що ніби і Михайло 
Іванович тут біля нас якісь поради дає нам, розповідає, підказує, 
як і раніше він це робив. Тому творчих дискусій, поваги нам до 
нашої історичної минувшини і поваги до України! Дякую!

Ведучий: Дякуємо Томенку Миколі Володимировичу, 
народному депутату України, доктору політичних наук! 

До слова запрошується Шкіра Олександр Григорович, 
міський голова Переяслава-Хмельницького!
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Шкіра Олександр Григорович – міський голова 
м. Переяслава-Хмельницького.

Доброго дня шановні 
високоповажні гості, шановні присутні! 
Мені надзвичайно приємно бути 
присутнім тут разом з вами, відзначати 
це свято, коли ми говоримо про так 
велику людину, як Сікорський Михайло 
Іванович. На жаль, нема цієї людини 
з нами, але ми ще пам’ятаємо його, 
ми бачимо його біля нас і він завжди 
присутній з нами своїми добрими 
справами. Це велике щастя, я вважаю, 

Боже благословіння, що саме в Переяславі ця людина була, тут 
працювала, діяла і саме він побачив ту велич і ту святість цієї 
землі, з якої він фактично починав свою роботу. Дуже багато 
було скептиків, які не вірили в те, що можна буде зробити, в те, 
що він зробив. Але він доказав всім нам, що коли ми маємо одну 
спільну мету, коли є згуртований колектив, коли є однодумці, 
можна досягнути таких прекрасних результатів. Сьогодні Міська 
рада також докладає своїх зусиль для того, щоб громада міста 
розвивалася і продовжувала справу, яку фактично започаткував 
Михайло Іванович Сікорський. Спільно із працівниками НІЕЗу, 
спільно з працівниками університету ми також проводимо певну 
роботу, яка спрямована на те, що ми могли б продовжувати 
цю справу. І вже дійсно зараз є напрацювання по створенню 
«Музею старого Дніпра» або «Музею затоплених сіл» в районі 
міста Переяслава-Хмельницького та Переяслав-Хмельницького 
району. І от, спільними зусиллями з деканом історичного 
факультету Дем’яненком Борисом Леонідовичем, громадськістю, 
працівниками заповідника, працівниками виконавчого комітету 
вже маємо цілий ряд позитивних напрацювань, де хочемо також 
побачити позитивний результат і думаємо про те, що і показати 
не тільки цей музей, а можливо й далі робити історичну 
реконструкцію, яка б дозволила показати наші музеї у новому 
форматі 3D, використовуючи новітні сучасні технології. 
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Міською радою було направлено звернення до Кабінету 
міністрів про те, щоб увіковічити пам’ять Михайла Івановича 
Сікорського – збудувати пам’ятник, назвати сам Історико-
етнографічний заповідник на його честь, провести ряд заходів, 
де б вся Україна знала велику людину, великого українця, 
краєзнавця, метра музейної справи. Тому я сподіваюся, що 
працівники НІЕЗу і працівники, і студенти університету, і 
виконавчий комітет, і в цілому громадськість нашого міста – це 
та основа, яка буде продовжувати, закріпляти, розвивати справу, 
яку розпочав Михайло Іванович і взагалі популяризувати наше 
місто, і якомога більше людей ми повинні ознайомити з нашою 
духовною і культурною спадщиною. Бажаю всім учасникам 
цього заходу плідно попрацювати, для себе залишити в серці 
Сікорського і намагатися бути таким, як він був – великим 
українцем. Слава Україні і нехай Бог нас всіх береже!

Ведучий: Дякуємо Олександру Григоровичу Шкірі, 
міському голові Переяслава-Хмельницького! 

Раді вітати на нашому форумі, і запрошуємо до слова 
Валентину Іванівну Сікорську, племінницю Михайла Івановича 
Сікорського!

Сікорська Валентина Іванівна ‒ племінниця Михайла 
Івановича Сікорського, ветеран краєзнавчого руху на 
Переяславщини.

Доброго дня, шановні! Ви знаєте, 
«большое видится на расстоянии» і 
чим більше проходить часу від дня 
відсутності Михайла Івановича, тим 
його риси, як людини вони висвічуються 
все яскравіше та яскравіше. Ну ми 
знаємо, що Михайло Іванович був дуже 
доброю людиною, він ніколи не те що 
словесно, навіть в розумі не мав ніяких 
негативних мотивів і думок. Він завжди 
любу людину старався виправдати, 
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знайти в кожній людині щось цінне, таке благородне. Якщо 
щось таке висвітлювалося негативне, то він так махав рукою 
і казав: «Та нехай! Нехай, все одно у нього там і те, і те 
добре…». Тим паче він спілкувався з людьми як високого 
рангу, так і самого низького. Я знаю, коли він приходив з 
роботи і в день його заробітної плати він завжди приходив 
додому і казав: «Оце ціла черга людей – тому там на зуби, 
тому на ремонт, тому там на ліки». Він завжди ніколи нікому 
не відмовляв, він завжди казав: «Ну треба. Треба людині, 
треба!». Так, що бачите. Я знаю, що Бог створив людину і 
вдихнув у нього цей механізм спілкування з собою особисто, 
тобто з його совістю. І ось відповідно як людина живе зі 
своєю совістю – чи він до неї прислухається, чи він… є таке 
ще поняття «сожженная совесть» ‒ коли вона один раз не по 
совісті, другий раз, третій раз і далі вже Бог не спілкується з 
цією людиною. В результаті на землі відтворюються дві такі 
постаті людські: благословенна людина і проклята людина. 
Благословенна людина завжди, де він трапляється, завжди 
там спокій, мир, люди радіють, всі задоволені і та справа, 
яку людина починає, вона завжди розквітає. Людина, яка 
проклята, та що з «спаленою совістю», де не з’являється, 
там починається занепад. Особисто в ньому, в його сім’ї, в 
оточені, люди страждають, хворіють і все просто занепадає 
через цю людину. Ну я вірю в те, що благословенних, добрих 
людей більше. І так Біблія розповідає, що якщо «Бог живет 
в единстве народа своего». І не важливо, до якої ти релігії 
належиш, яку ти церкву відвідуєш. Якщо ти живеш по 
совісті, то ти благословенна людина. Тому що сказано, що в 
будь-якому народі людина, яка вірить в Бога і живе за його 
правилами, тобто живе по совісті – то він приємний Богові. 
І Михайло Іванович був дійсно такою людиною, що в нього 
на рівні свідомості було прошита оця релігійна християнська 
основа. Він ніколи не робив нікому того, що не хотів щоб було 
в нього. Так Біблія учить! І нам це…Знаєте, зараз це великий 
привілей, бо Бог нам послав своє слово. Книга життя – 
Біблія, відкривай та дивись як тобі свою совість зберегти, 
її не «сжечь», і робити людям добро. І ви знаєте, скрізь де  
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Михайло Іванович з’являвся, він завжди сіяв такий радісний 
стан, таке заспокоєння, він завжди знаходив добре слово для 
любої людини. Він дуже поважав людей, які його любили і 
дійсно щиро до нього відносилися. Він завжди казав: «Я тобі 
дякую, що ти такий добрий! Я тобі дякую, що ти такий 
добрий!». І ви знаєте, ці люди привносили в його життя таке 
благоговійне ставлення. Він, знаєте, аж світився. І щоранку він 
завжди… Мені пощастило, що я прожила з ним поруч близько 
шести років. І кожного разу, кожного ранку він просинався з 
посмішкою на обличчі. «Доброго ранку! Що робити? Або, що 
тобі допомогти?». І до всіх людей, які до нього зверталися він 
першим питанням ставив: «Чим я можу допомогти?». Уявляєте! 
Він ніколи, ніколи…в нього зовсім було відсутнє почуття 
егоїзму (мені, все мало і мало, ще мені). Розумієте? Він завжди 
казав: «Та нехай! Нехай!». Були випадки такі, що мені не дуже 
хочеться про них казати, коли 1 рік і 7 місяців проводили його 
по судах різним і там… Ну це вже таке! Але він всім казав: 
«Я до цих людей нічого не маю. Нехай, в мене є що їсти, є що 
вдягти, в мене є де жити і слава Богу. А їм потрібно багато, ну 
нехай». Навіть в таких ситуаціях, коли його сестру…, ну так 
трапилося, такий випад трапився, вона поїхала і жила в селі 
Григорів Івано-Франківської області і в якомусь там картопле-
комбайні відскочила деталь і потрапила їй у скроню, і вона на 
місці померла. І вони їздили з моїм батьком на похорони, і він 
ходив… ну а це ж людина вмерла і треба було заводить якусь 
справу. Тому він їздив до міліції, до прокуратури і просив: 
«Ми не маємо ніяких претензій до цієї людини. Він не винен 
перед нашою сім’єю». От він такою був людиною. І, дійсно, 
чим більше таких людей в Україні знаходиться, тим вона 
буде процвітаюча. І якщо люди переймуть досвід життя таких 
людей, то Україна буде процвітати. Бо Бог сказав і Біблія так 
навчає, що «держава починає процвітати, коли в країні десь 
більше десяти відсотків віруючих». А віруючі це не ті, що 
сходили в церкву, поставили свічку, а потім вийшов, напився, 
жінку побив, насварив. Це люди, які дійсно живуть по совісті 
і по критеріях цього інструменту, який Бог заклав у кожного 
з нас. Якщо ми будемо прислухатися до цих мотивацій, то 
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Україна швидко підніметься, швидко реанімується. І на Україні, 
такій багатій країні не тільки великою кількістю корисних 
покладів, але й працездатними духовно високими людьми 
зі своїми піснями, скарбами музейними, народними вони 
швидко піднімуться. Ми віримо в це і знаємо! Це є великим 
надбанням. 

Михайло Іванович був сіячем цих всіх ідей, він завжди 
ходив по Переяславу і дуже переживав, коли бачив усі ці 
старі хатки, які перебудовуються. В нього була така мрія – 
зробити саме місто музеєм, щоб кожен міг прийти і побачити 
ці хатки. Казав: «О, нехай би в музей передали. Це б була 
вулиця стара, а вони змінюють, забудовують цей вид». Але за 
його життя цього не трапилося. Ідеї Михайла Івановича, які 
він посіяв серед людей, всі хто його знали, любили, вони й 
далі понесуть цей вогонь доброти й совісті. І наша Україна, 
звичайно, підніметься з колін і прийдуть люди благословенні 
в усі сфери. І в музейну справу і в громадську справу, і в усі 
установи. Бог кажній людині дав талант. Ким би ти не був, 
якщо ти свою роботу виконуєш по совісті то ти є талановитий 
і в цій сфері йде процвітання. 

Слава Богу, що ми маємо таку людину, з якої треба брати 
приклад, треба дивитися на його безкорисливе життя. Не можу 
оминути того, що він був все ж таки людиною принциповою, 
в нього була своя позиція. І от розповідали мої батьки, що 
колись він ходив вісім місяців без роботи, бо ще за радянських 
часів приїхала до музею Фурцева і намагалася відібрати 
якісь експонати для «оружейной палати». Ну це він вже 
розповів після того, як все налагодилося, бо він ніколи нічого 
негативного не говорив. Він, мабуть, на рівні підсвідомості 
розумів, що кожне слово, воно має силу, якщо говорити 
позитивне, то в твоє життя входить усе хороше. А якщо ти 
там сам на себе сказав щось негативне, на людей, чи може 
на якусь справу – це приваблює негатив. Він звичайно ходив 
тоді без роботи, бо не віддав ці експонати. Казав: «Вони там у 
вашій оружейній палаті заблукають, а це українське надбання, 
тут вони знайдені і тут вони повинні бути, щоб люди все це 
бачили». Ще при відкритті музею Заповіту йому щось там 
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не сподобалося і ми прийшли, а він каже: «Це жах!». Перед 
цим він дуже хворів і навіть не хотів йти на відкриття цього 
музею. Каже: «Двері не відкривай. Я не піду». А співробітники 
музею приїхали, стукали в двері, телефонували, бігали навколо 
будинку, кричали: «Депутати приїхали. Ви ж вийдіть, скажіть 
щось!». А він сидить і каже: «Не відкривай і все». Тобто він 
свою позицію вмів відстояти, не те, що він з усім погоджувався. 
Він мав свою ціль, високу, велику і він їй слідував, не звертав 
уваги на різні дрібниці, просто підіймався набагато вище усіх 
обставин які його оточували. Він дивився таким поглядом 
пророчим вперед і казав: «Все буде добре! Все буде добре і з 
Україною і з усім, що тут». Він взагалі був такою позитивною 
людиною. І слава Богу, що ми мали можливість спілкуватися з 
цією людиною, чути його людські виміри, бачити його серед 
людей, родичів, знайомих. Коли він приїздив до нас у гості, а в 
нього нас було семеро племінників. Він був не багатослівний, 
прийде, посидить мовчки, скаже декілька слів і вже змінюється 
атмосфера, приходить якесь благословення, спокій. Ви знаєте, 
от він був такою милостивою, життєрадісною людиною, 
завжди посміхався, ну завжди, щоб там не трапилося. Бували 
різні ситуації. «Все буде добре, все буде добре!» ‒ казав він. 
І мені дуже пощастило прожити з такою людиною ці шість 
років, бути разом, подивитися на цю людину, багато чому 
навчитися, щось змінити в моєму характері. Слава Богу, що 
ви тут зібралися, всі його друзі, які його поважали, всі його 
товарищі, музейники ще старого покоління. Тому, що завдяки 
їх зусиллям все це було придбано, зроблено, збудовано. 
Бо людина без колективу нічого зробити не може. Він був 
людиною надихаючою, мирною і всі люди його поважали і 
слухали, виконували кожне його розпорядження дійсно по 
совісті. Саме тому й досягнуті такі успіхи. І справа сучасного 
покоління – це не забути про нього, примножувати його 
здобутки. Він казав: «Треба робити!» Це був його основний 
девіз у житті. Так що дякую Богу за Михайла Іваноича, за те, 
що він нам усім надав життєві уроки, як нам себе поводити, 
як нам думати, як нам розвивати свої таланти, як нам 
приумножувати славу нашої України!
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Ведучий: Дякуємо! Дякуємо Сікорській Валентині 
Іванівні. Вельмишановне товариство! У мене є ще кілька 
приємних повідомлень. По-перше, хочемо привітати 
колишнього міського голову Переяслава-Хмельницького Івана 
Петровича Якименка, який теж знав Михайла Івановича 
Сікорського, працював з ним багато років. Дякуємо, що він 
також разом з нами. І, як щойно стало відомо, на адресу 
нашого форуму надійшли привітання від високоповажних 
людей, від урядовців. Один із них це Леонід Михайлович 
Новохатько, міністр культури України. Він передав вітання 
учасникам і гостям форуму. Буквально щойно надійшла ця 
інформація. Ми дякуємо міністру культури. 

А також вітання форуму передав, на жаль, особисто 
не зміг прибути, але передав вітання, Олександр Андрійович 
Удод, директор Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти Міністерства освіти і науки України. Державна наукова 
установа. З вашого дозволу я хочу його зачитати.

«Вельмишановний Вікторе Петровичу! Шановні науковці!
Вітаю учасників ІІ Всеукраїнського історико-

культурологічного форуму «Сікорські читання», який 
проходить у рамках відзначення 90-річчя Героя України 
Михайла Івановича Сікорського.

Форум, який розпочинає свою роботу, надасть 
можливість вітчизняним вченим, фахівцям-практикам, 
отримати інформацію про відомого історика, музеєзнавця, 
фундатора Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» − Михайла Івановича Сікорського. Усе це 
створить перспективу для активізації наукового руху України в 
культурологічних процесах. 

Такі науково-професійні заходи сприяють піднесеності 
державної політики виваженими науковими концепціями, 
слугують трансформації і визнанню на рівні держави в особі 
її компетентних органів різновекторних потреб у цій сфері, 
закладають підвалини для подальших ґрунтовних досліджень. 

Зважаючи на палітру учасників – яскравих фахівців, 
поєднання ініціативи громадськості з державницьким 
форматом, переконаний в успіху форуму.
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Бажаю усім учасникам наснаги і визнання, творчого 
натхнення і добра, нових професійних горизонтів і звершень. 

Директор інституту Олександр Андрійович Удод». 
Ну що ж, вельмишановне товариство! Ми з вами сьогодні 

присутні, без перебільшення, на історичній події. Тому що в 
рамках нашого ІІ Всеукраїнського історико-культурологічного 
форуму було прийняте рішення провести спільне засідання 
Президії Національної спілки краєзнавців України і Вченої 
Ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди. Провести це спільне 
засідання для того, щоб вперше на цій сцені вручити, 
вперше в історії, і це знаково, що ця подія відбувається в 
нашому університеті, на Переяславській землі, Премію спілки 
краєзнавців України, Премію імені Героя України Михайла 
Івановича Сікорського. І сьогодні на цьому спільному засіданні 
Президії Національної спілки краєзнавців України і Вченої 
Ради нашого університету ми будемо вітати, ми будемо 
вшановувати перших володарів цієї престижної, цієї історичної 
премії. І тому для того, щоб сказати перші слова на першій 
церемонії вручення цієї премії ми знову під ваші оплески 
запрошуємо на сцену знаного науковця, але ще і Голову спілки 
краєзнавців України Олександра Петровича Реєнта. Реєнт 
Олександр Петрович! 

Олександр Реєнт: Шановні коллеги! Трошки історії. 
Ви пам’ятаєте, що на першому форумі ми прийняли рішення 
про вшанування пам’яті Михайла Івановича. І вже в тому 
році були опубліковані в журналі «Краєзнавство» перші статті 
про його діяльність. Музейну діяльність, творчу діяльність, 
подвижницьку роботу, яку він проводив на благо України. 
18 лютого цього року відбулося спільне засідання Президії 
Національної спілки краєзнавців, де ми прийняли положення і 
прийняли рішення про присудження Премії імені Героя України 
Михайла Івановича Сікорського. Я пам’ятаю це. 30 вересня 
цього року ми приступили до розгляду тих кандидатур, які були 
подані зі всіх областей і зі всіх регіонів України. І не просте 
було завдання правління спілки, президії спілки, керівництва 
вибрати людей, яких потрібно було обов’язково вшанувати. 
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Я навіть на сьогодні не можу дати чіткої відповіді чи ми вірно 
зробили. А можливо все-таки когось і забули вшанувати. Тому 
що перші вони, бо вже далі буде все-таки якось простіше 
і легше. Ну, на сьогодні на ваш розсуд те рішення, яке ми 
прийняли разом із Вченою Радою Переяслав-Хмельницького 
державного університету. Я хочу подякувати особисто Віктору 
Петровичу, який долучився до цього і пройнявсь якраз цією 
місією, що ми повинні обов’язково започаткувати і проводити 
цю подію саме в Переяславі. І нам не важко приїжджати буде 
і в наступні роки до Переяслав-Хмельницького, тому що це 
справа дуже вдячна і дуже благодатна як на мене. 

Шановні друзі! Ми стосовно кандидатур прийняли таке 
рішення. Я його зараз вам озвучу. Я хотів би почати із того, 
що претендентів подали всі обласні організації. Ми розглядали 
ці справи. Більшість кандидатур подала Київська обласна 
організація. Інші організації. Житомирська, Чернігівська і 
багато інших організацій подали свої кандидатури. Ну, ми 
зійшлися на такому рішенні. Присудити премію імені Михайла 
Івановича Сікорського, імені Героя України, Національної 
спілки краєзнавців України, насамперед, Сікорській Валентині 
Іванівні. (Оплески). У нас вона тільки що виступала, ми 
уважно слухали її. І не вперше я чую ті слова, які вона 
увесь час передає. З величезною добротою жив Михайло 
Іванович і ту доброту передавав у свої колективи, близьким 
людям, підтримував тих з ким він проводив цю подвижницьку 
діяльність. І, ви знаєте, в тих дискусіях, в тих розмовах, 
які були під час засідання Президії, звучало все-таки – це є 
найближчий сподвижник Петра Тимофійовича Тронька. Петро 
Тимофійович багато зробив для того, щоб він отримав звання 
і Лауреата Шевченківської премії, він отримав звання Героя 
України. Вони доповнювали один одного, обов’язково. Були 
завжди разом. І я підкреслював ще на першому своєму виступі 
про те, що відійшов він з життя… Я пам’ятаю похорон 
12 вересня, два роки назад, помер, пішов з життя Петро 
Тимофійович. І так збоку трошки з Валентиною Іванівною 
стояв також і Михайло Іванович. І буквально через два 
тижні його не стало. 27 вересня він також відійшов із життя, 
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побувавши на цих похоронах. І ми не могли забути про ту 
подвижницьку роботу, яку провела Валентина Іванівна. Знову 
ж звучали думки про те, що вона продовжила його життя. 
Не дивлячись на ті незлагоди, які були в останні роки життя 
вона вселила в нього те, що він може ще працювати, може 
підтримувати людей. Сама вона, крім краєзнавства, займається 
великою роботою, пов’язаною із будівництвом, проектуванням, 
ви знаєте її біографію. І одностайно була підтримана 
кандидатура Валентини Іванівни Сікорської. І ще одна цікава 
думка, звучала на засіданні, і я її хочу не забутися переказати. 
Петра Тимофійовича дружина – Валентина Іванівна, Валентина 
Іванівна племінниця Сікорського і моя дружина теж Валентина 
Іванівна. Вона також історик і педагог. Так що давайте почнемо 
нагородження, шановні колеги! Будь-ласка, Валентина Іванівна! 

Ведучий: Лауреат Премії імені Героя України Михайла 
Сікорського Національної спілки краєзнавців України Сікорська 
Валентина Іванівна!

Олександр Реєнт: Шановні колеги! Я хочу показати, 
ось такий диплом ми виготовили лауреатам Премії, ось таке 
посвідчення, де є образ Михайла Івановича. Такі красиві 
папки це вже Віктор Петрович подарував нам. І в цій папці 
ми прилучаємо журнал «Краєзнавство», перший номер, де 
положення про Премію. А де ж сам орден? Валентина Іванівна, 
дорога, ось! 

Ведучий: Отже, Сікорська Валентина Іванівна! Давайте 
ще раз її привітаємо! Ветеран краєзнавчого руху на Київщині. 
Лауреат першої Премії імені Героя України Михайла Івановича 
Сікорського Національної спілки краєзнавців України 
2013 року!

Олександр Реєнт:Продовжуємо, шановні колеги! Ну, вже 
жінки пішли, то вже будемо з жінок розпочинати. Тут звучало 
вже прізвище Грузської Лариси Петрівни, яка приїхала із 
багаточисельною делегацією. Вона очолює Житомирський 
обласний краєзнавчий музей вже майже 40 років. Вона також 
історик. У 1976 році закінчила історичний факультет. Ну, в 90-х 
роках познайомилася із Михайлом Івановичем і ми, обираючи 
серед директорів краєзнавчих музеїв, все-таки віддали 
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належне Ларисі Петрівні, яка велику роботу проводить якраз 
в напрямку збирання. Музейницька робота, подвижницька 
робота, яка присвячена багатьом родинам, які населяли і 
населяють Житомирщину. І вона вносить вагомий внесок у 
цю роботу. Здоров’я, щастя, всіх благ вам, Лариса Петрівна! 
Виходьте, будь ласка!

Ведучий: Грузська Лариса Петрівна, директор 
Житомирського обласного краєзнавчого музею, член 
Національної спілки краєзнавців України. Лауреат Премії 
імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки 
краєзнавців України 2013 року!

Олександр Реєнт: Тепер перейдемо до чоловіків. Знаєте, 
мені дуже приємно вручити Премію імені Михайла Івановича 
Сікорського ректору вашого університету, академіку, доктору 
історичних наук, професору. Він прекрасний історіограф, 
абсолютно володіє інструментарієм науковця, видав багато, 
безмежну кількість книг по 20-30-х роках. Ну, не лише 
в цьому його завдання, як історика, як історіографа, як 
освітянина. Велика заслуга Віктора Петровича як керівника. 
Я не перебільшую. І для краєзнавчої роботи… Ми сьогодні 
пройшли по цьому корпусу і не даремно ми йому все-таки 
даємо Премію Михайла Івановича Сікорського, тому що 
любить він рідний край, любить він свій вуз, має високий 
авторитет і в Національній Академії наук, і в Міністерстві 
освіти України. Такими повинні бути керівники. Я завжди, 
приїжджаючи в Переяслав-Хмельницький, я увесь бачу щось 
нове і я радію, що він очолює цей вуз. Дуже вчасно почав 
очолювати. Ще молодим, в 40 років. І він очолює, і він увесь 
час прагне до того, щоб усе більше і більше наповнювати 
його кращими речами. Вам також вручається Премія, Вікторе 
Петровичу. 

Ведучий: Коцур Віктор Петрович, ректор Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди, доктор історичних наук, професор, 
академік Національної Академії педагогічних наук України, 
член Національної спілки краєзнавців України. Лауреат Премії 
імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки 
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краєзнавців України. Першої Премії. Наголошую на цьому. 
Історична подія! 

Олександр Реєнт. Не знаю чи всіх задовольняє 
послідовність, але чоловіки, я думаю, вже якимось чином 
помиряться. Я тут не знаю кому надати перевагу чи журналісту, 
чи генералу. Ну, думаю почну, мабуть, із Миколи Гавриловича 
Махінчука. Ну, хто більше написав книг про Михайла 
Івановича? Він. Це на всіх етапах його життя. Заслужений 
журналіст, член Національної спілки краєзнавців. Він і 
журналіст, він і письменник. Увесь час працював з ним довгі 
роки. Описав його і в період злету, і описав в ті часи, коли 
було не просто, Михайла Івановича. З великим задоволенням 
Президія Національної спілки краєзнавців підтримала Миколу 
Гавриловича Махінчука і ми також вручаємо сьогодні йому цю 
Премію. 

Ведучий: Махінчук Микола Гаврилович, Заслужений 
журналіст України, член Національних спілок краєзнавців 
та журналістів України. Лауреат Премії імені Михайла 
Сікорського 2013 року!

Олександр Реєнт. Підтримка Бориса Михайловича 
Войцехівського відчувалася і в Переяславі, і в Києві, і в 
Київській області, і в багатьох інших регіонах за довгі 
роки спілкування із Петром Тимофійовичем, і з Михайлом 
Івановичем. Це підвело нас до того, що ми надали йому 
перевагу за його подвижницьку роботу по багатьох проектах. 
Мене найбільше, коли пішло обговорення, найбільше зацікавила 
та робота, що він з своїми подвижниками, з своїми близькими 
людьми, журналістами проводить шевченкіаду по всій Україні, 
висаджує верби, які ростуть уже в багатьох областях України. 
Не лінується, їздить, залучає людей, проводить цю роботу, 
робить велику журналістську роботу, публікаторську. Я почав 
підраховувати його книжки, нарахував до 100 публікацій, які по 
краєзнавчій тематиці, і він надалі продовжує писати і писати. 
Здоров’я, щастя, всіх благ, Борису Михайловичу. Ми також 
нагородили його Премією імені Михайла Івановича Сікорського.

Ведучий: Войцехівський Борис Михайлович, культуролог, 
радник-організатор комітету Національної премії України імені 
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Тараса Шевченка, член правлінь українського фонду культури 
та громадського організаційного комітету великого проекту 
«Григорій Сковорода – 300», член Національних спілок 
краєзнавців та журналістів України, Почесний громадянин 
селища Чорнухи, почесний громадянин м. Переяслав-
Хмельницького, багаторічний помічник та соратник Михайла 
Івановича Сікорського на громадських засадах, генерал у 
відставці, з 2004 р. очолював комітет з організації Музею 
заповіту Т. Шевченка в складі Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав». Борис Михайлович 
Войцехівський! 

Олександр Реєнт: Шановні колеги, моя місія 
завершилась. Я радий, що це дійство відбулося. Відбулося 
в такій атмосфері і в такій чудовій обстановці. З великою 
теплотою ми це зробили і на Президії, і з великою теплотою 
ви сьогодні підтримали. Я забувся сказати, що ми вручали 
медаль, ми вручали посвідчення, ми вручали диплом і грошову 
премію в розмірі однієї тисячі гривень. Дякуємо вам всім за 
увагу.

Ведучий: Реєнт Олександр Петрович, член-кореспондент 
Національної академії наук України, Голова Національної 
спілки краєзнавців України, Заслужений діяч науки і техніки 
України, член Національної спілки журналістів України. 
Давайте привітаємо оплесками! 

Я не втомлююсь наголошувати на історичній важливості 
події. Вперше в стінах нашого університету була вручена 
Премія імені Героя України Михайла Івановича Сікорського. 
Ми впевнені, що ця Премія стане однією із найпрестижніших 
в світі краєзнавців і істориків, і нам надзвичайно приємно 
ще раз і ще раз про це повторювати, що перша церемонія 
вручення Премії відбулася саме в стінах нашого університету. 
Це вартує оплесків, захоплення і пам’яті! 

Якщо спробувати кількома словами описати постать 
Михайла Івановича Сікорського. Якщо б хтось дав мені таке 
завдання, зробити це в кількох словах, адже говорити про 
Михайла Івановича можна годинами... Про нього можна 
і потрібно писати десятки томів досліджень, художньої 
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літератури, знімати фільми. Він вартий цього. Але, якщо 
спробувати в кількох словах розказати про світлу постать 
Михайла Івановича, якого і я особисто мав честь знати і все 
життя буду цим пишатись, то це, мабуть, слово «любов». 
Він любив. Він любив свою землю, він любив Переяслав, 
він любив свої музеї. І тому до нього тягнулися люди. І 
тому ми згадуємо і згадуємо про нього, і будемо це робити 
завжди. Музичним дарунком для всіх вас і в першу чергу для 
шановних гостей і Лауреатів Премії імені Михайла Івановича 
Сікорського звучить пісня. Пісня звичайно ж про любов, про 
це вічне, всепоглинаюче почуття. Нам її дарує Ніна Козачук. 

(Звучить пісня). 
Ведучий: Ніна Козачук для всіх вас. В першу чергу, 

звичайно, для наших шановних почесних гостей і для всіх 
лауреатів першої Премії імені Героя України Михайла 
Івановича Сікорського. Я маю честь оголосити, що на цьому 
нагородження почесними нагородами не завершується. 
В рамках сьогоднішнього історико-культурологічного форуму 
ми ще маємо і повинні нагородити ще кількох достойних і 
високоповажних людей за всі ті справи, які вони зробили, за 
їх внесок, який вони здійснили в справу розбудови України, 
у справу відновлення і плекання її історії. Я думаю, буде 
логічним і Олександр Петрович на нас не образиться, якщо 
для вручення цих високих нагород ми знову запросимо його 
на цю сцену. Олександр Петрович Реєнт, шановний науковець, 
знаний історик! 

На прохання нашого університету, Олександр Петрович, 
я маю честь оголосити, що сьогодні на цій сцені ми вручимо 
медалі Григорія Сковороди – Почесна нагорода Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди. 

Першого ми сьогодні хочемо запросити для нагородження 
на цю сцену Томенка Миколу Володимировича, народного 
депутата України, доктора політичних наук. За всі ті справи, 
які ви робите для відродження і збереження історії України, до 
всіх нагород сьогодні Микола Володимирович ви додасте ще й 
цю медаль – медаль Григорія Сковороди. 
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Запрошуємо Шкіру Олександра Григоровича, міського 
голову міста Переяслав-Хмельницький! 

І ще є одна приємна нагорода, яку вручить Олександр 
Петрович Реєнт. Із формулюванням: «За співпрацю та сприяння 
в інформаційній підтримці форуму» пам’ятним подарунком 
університету імені Григорія Сковороди нагороджується 
Президент Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська 
ініціатива», заступник голови правління Українського фонду 
миру, член координаційної Ради і голова комітету свободи 
слова і засобів масової інформації громадянського парламенту 
жінок України Мех Людмила Григорівна! 

Ваші оплески Олександру Петровичу Реєнту, який так 
чудово виконує свою почесну місію. 

У нас ще є кілька нагород, але це попереду. А ми 
хочемо від себе, від творчих колективів нашого університету 
подарувати ще одне музичне вітання, уже цього разу 
новонагородженим, якщо дозволите так сказати, – людям, які 
отримали медалі Григорія Сковороди в знак подяки і глибокої 
поваги. Для вас співає Олександра Маляренко. «Вибір є!» – 
каже вона нам. І ми так думаємо, що цей вибір правильний. 
«Вибір є!» Олександра Маляренко для всіх нагороджених, для 
всіх гостей сьогоднішнього форуму. 

(Звучить пісня). 
Ведучий:Вас вітала Олександра Маляренко! 
Античні міфічні атланти тримали небо на своїх плечах 

у міфах і легендах. Український атлант, Михайло Сікорський, 
оберігав високе небо вічності, розбудовуючи живий храм – 
Музей – у підмурівку якого закладено наріжний камінь слави 
України. Для вас співає Андрій Іващенко. 

(Звучить пісня). 
Андрій Іващенко. Дорогі друзі, бажаємо вам творити, 

любити, шанувати рідну землю і пам’ятати про той великий 
внесок, який нам подарував зодчий переяславських музеїв, 
Михайло Іванович Сікорський. 

Ведучий: Вельмишановне товариство, є ще один 
надзвичайно приємний момент на нашому сьогоднішньому 
зібранні. Національна спілка краєзнавців України поповнилася 
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новими членами. Це наші молоді аспіранти, це наші викладачі, 
це люди, які також вирішили частину свого наукового життя 
присвятити справі краєзнавства, справі знань про рідний 
край і про рідну землю. І тому буде особливо пам’ятним і 
приємним, якщо особові посвідчення новоприйнятим членам 
Національної спілки України вручить її Голова Олександр 
Петрович Реєнт. Олександре Петровичу, змушений ще раз 
запросити вас на сцену для виконання ще однієї надзвичайно 
приємної місії.

Отже, вельмишановне товариство сьогодні на цій сцені 
Олександр Петрович вручить посвідчення новоприйнятим 
членам спілки. Ми їх запрошуємо на сцену. Це Губочкін 
Микола Петрович, кандидат історичних наук, завідувач 
лабораторії археологічних досліджень імені Михайла Івановича 
Сікорського. Микола Петрович Губочкін! 

Олександр Реєнт. Я хочу сказати пару слів перед тим 
як вручити цей, ну, майже вже двохтисячний членський 
квиток. Я із задоволенням вручаю ці членські квитки новій 
когорті Переяслав-Хмельницьких членів Національної спілки 
краєзнавців. Будь ласка. 

Ведучий: Запрошуємо на сцену Домбровську Лесю 
Михайлівну, магістра, викладача кафедри політології нашого 
університету. Леся Михайлівна Домбровська. 

Запрошуємо Коцура Віталія Вікторовича, кандидата 
політичних наук, наукового співробітника відділу національних 
меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
імені Кураса Національної Академії наук України, доцента 
кафедри політології нашого університету. 

Посвідчення отримує Лада Олександр Валерійович, 
аспірант нашого університету. 

Також посвідчення вручається Павлику Олександру 
Васильовичу, аспіранту нашого університету. 

Запрошуємо на сцену Прядка Олександра Олеговича, 
аспіранта Інституту археології Національної академії наук 
України, завідувача науково-дослідного сектору «Археологічна 
експедиція» Національного  історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав». 
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Дякуємо Олександру Петровичу Реєнту. Ну, й звичайно, 
ми не можемо обійтися без музичного привітання вже 
новоприйнятим членам спілки. Алла Рамазкевич вітає вас на 
цій сцені. 

(Звучійть пісня). 
Ведучий: Михайло Іванович Сікорський, вчений, історик, 

археолог, українознавець, автор багатьох книг, численних 
статей, але от на дисертацію часу пошкодував. Їх захистили 
інші, захистили його учні. А в нього була інша місія – 
підпирати високе небо вічності, місія духовного вченого і 
патріота, його християнська жертва істині і Україні. Таким 
був Михайло Іванович Сікорський. Його немає поряд з нами, 
але він живе в наших серцях. На щастя, залишилося фото, 
залишилося відео і ми можемо ще раз сьогодні подивитись 
йому в очі, згадати який він був. Хоча всі ми пам’ятаємо його 
живий образ, але ще раз і ще раз давайте подивимося скільки 
в його очах і мудрості, і глибини, і суму, і болю за Україну. 
Це не зіграєш і це не підробиш. Він дуже любив одну пісню. 
Всі хто знав його особисто про це також знають. І сьогодні цю 
пісню нам подарує Заслужений працівник культури України 
Ольга Іванівна Шкіра. На сцені Ольга Шкіра і Михайло 
Іванович Сікорський. 

(Звучить пісня «Сіла птаха»). 
Ведучий: Михайло Сікорський першим усвідомив 

історико-культурницьку, державницьку роль Переяслава 
в сакральній історії України. Наше місто славне іменами 
Володимира Мономаха, Юрія Довгорукого. Володимира 
Глібовича, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Вони 
оживають і виростають до небес зусиллями розуму, серця, 
волі і рук Михайла Сікорського та його сподвижників. Квіти 
до могили патріарха музейної справи мають честь покласти 
студенти нашого університету Козловець Ігор та Рищук Анна. 

(Виносять квіти).
Ведучий: І все ж таки, шановні друзі, завершити наше 

урочисте зібрання хочеться на оптимістичній ноті. Живе 
справа Михайла Івановича Сікорського. Вона живе у ділах його 
сподвижників. Вона живе тому, що ми сьогодні зібралися вже 
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на ІІ історико-кульутрологічний форум «Сікорські читання». 
Вона живе, тому що вже є почесна Премія Національної спілки 
краєзнавців України, Премія імені Героя України Михайла 
Івановича Сікорського. А це означає, що його ім’я залишиться 
у вічності. А ми хочемо побажати всім щастя, добра, любові, 
успіху і наснаги у творчій і науковій праці. Саме цього і бажає 
Василь Клименко. Щастя, добра і любові всім вам! 

(Звучить пісня). 
Ведучий: Щастя, добра і любові! Вельмишановне 

товариство, шановні члени Президії Національної спілки 
краєзнавців України, нагороджені Лауреати Премії і ті люди, 
які щойно отримали посвідчення членів Національної спілки 
краєзнавців України, наші шановні гості. Ми всіх вас просимо 
піднятися на сцену для пам’ятного історичного фото. Для того, 
щоб ця мить залишилась не лише в наших серцях і в думках, а 
на більш, так би мовити, сучасних носіях. Фото всіх учасників 
сьогоднішнього форуму, а я дякую всім за увагу, за розуміння 
і підтримку. Будь ласка, всі шановні гості! Ми просимо вас 
сюди, до нас, на сцену. Не соромтеся, проходьте! Ви сьогодні 
герої, ви лауреати! 
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ПОЛОЖЕННЯ
про Премію імені Героя України Михайла Сікорського

Національної спілки краєзнавців України

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

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

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

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

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

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

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

Національної спілки краєзнавців України 2013 року

1. Сікорська Валентина Іванівна – ветеран 
краєзнавчого руху на Київщині. 

Подається від Київської обласної організації НСКУ.

2. Грузська Лариса Петрівна – директор 
Житомирського обласного краєзнавчого музею, член 
Національної спілки краєзнавців України.

Подається від Житомирської обласної організації НСКУ.

3. Коцур Віктор Петрович – ректор Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди, доктор історичних наук, професор, 
академік НАПН України, член Національної спілки краєзнавців 
України. 

Подається від Київської обласної організації НСКУ.

4. Махінчук Микола Гаврилович – заслужений 
журналіст України, член Національних спілок краєзнавців та 
журналістів України. 

Подається від Київської обласної організація НСКУ.

5. Войцехівський Борис Михайлович – культуролог, 
радник-організатор комітету Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, член правлінь Українського фонду культури 
та Громадського організаційного комітету «Великого проекту» 
«Григорій Сковорода – 300», член Національних спілок  
краєзнавців та журналістів України, почесний громадянин смт. 
Чорнухи, почесний громадянин м. Переяслав-Хмельницький, 
багаторічний помічник та соратник М. І. Сікорського на 
громадських засадах, генерал у відставці. З 2004 року очолював 
Комітет з організації «Музею Заповіту Т. Г. Шевченка» у складі 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Подається від Київської міської організації НСКУ.
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