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Вчені Академії взяли участь у VI з’їзді Національної спілки 

краєзнавців України 

 

23 січня 2017 р. в Інституті історії України НАН України відбувся VI з’їзд 

Національної спілки краєзнавців України (НСКУ) (Національна академія наук 

України).  

З вітальним словом до присутніх звернувся голова НСКУ член-

кореспондент НАН України О. Реєнт. У з’їзді також взяли участь почесні гості 

– відомі громадські та політичні діячі, педагоги й науковці: академік-секретар 

Відділення історії, філософії і права НАН України, директор Інституту історії 

України НАН України академік НАН України В. Смолій; директор Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України член-

кореспондент НАН України О. Рафальський; ректор Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова член-кореспондент НАН 

України В. Андрущенко; член Правління НСКУ, завідувач відділу історії 

України другої половини XX ст. Інституту історії України НАН України член-

кореспондент НАН України В. Даниленко; завідувач відділу української 

історіографії Інституту історії України НАН України доктор історичних наук, 

професор О. Удод; відповідальний секретар НСКУ, старший науковий 

співробітник Інституту історії України НАН України кандидат історичних наук 

В. Дмитрук; заступник голови НСКУ, старший науковий співробітник 

Інституту історії України НАН України кандидат історичних наук 

Р. Маньковська. 

Перед початком розгляду питань порядку денного делегати та гості з’їзду 

заслухали вітання, що надійшли від представників органів виконавчої влади, 

відомих педагогів і науковців, громадських та релігійних діячів <…> Слово для 

привітання взяв академік-секретар Відділення історії, філософії і права НАН 

України, директор Інституту історії України НАН України академік НАН 

України В. Смолій. У своєму виступі академік підкреслив, що Національна 

спілка краєзнавців України є багаторічним партнером очолюваного ним 

Інституту історії України НАН України, а багато співробітників установи – 

членами спілки та входять до складу її керівних органів. «Мені приємно, що тут 

зібралися люди надзвичайно патріотичні, люди, на яких, по суті, тримається 

вивчення історії рідної землі, рідного краю. Без вас ця історія була б невідома, 

до народу не дійшов би навіть її один відсоток, який сьогодні доходить за 

допомогою ЗМІ чи інших джерел» – констатував В. Смолій. 
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