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ПЛАН РОБОТИ 

 Запорізька обласна організація  

Національної спілки краєзнавців України 
 

на 2016 рік 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Примітки 

1. Організаційна робота  

1.1 Організація та проведення 

засідань Правління 

1 раз на 

місяць 

Голова  

1.2 Організація та проведення 

засідань Президії Правління 

Не рідше 1 

раз на місяць 

Голова  

1.3 Розробка та затвердження 

Положення про постійно діючі 

Краєзнавчі комісії, 

оприлюднення його на сайті. 

До 01.03 Правління  

1.4 Розробка та затвердження 

Положення про Організаційні 

комітети проектів спілки, 

оприлюднення його на сайті  

До 01.03 Правління  

1.5 Розробка та затвердження 

Положення про Організаційні 

комітети заходів спілки, 

оприлюднення його на сайті 

До 01.03 Правління  

1.6 Розробка та затвердження 

Положення про Редакційну 

колегію Спілки, оприлюднення 

його на сайті 

До 01.03 Правління  

1.7 Узгодження планів роботи 

постійно діючих краєзнавчих 

комісій на календарний рік, їх 

оприлюднення на сайті 

До 01.03.  Правління  

1.8 Проведення засідань постійно 

діючих краєзнавчих комісій, 

оприлюднення на сайті 

прийнятих ними рішень 

Не рідше 1 

разу на місяць 

Голови комісій  

1.9 Створення Оргкомітетів 

підготовки та проведення 

заходів Спілки 

До 01.03 Правління  

Голови комісій 

 

1.10 Складення плану роботи спілки 

на 2017р. 

До 01.03 Правління 

Голови комісій 

 

1.11 Розробити та затвердити 

Положення про організацію 

До 01.03 Правління  
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конкурсів спілки 

1.12 Розробити та затвердити 

Положення про організацію 

краєзнавчих експедицій 

До 01.03 Правління  

1.13 Розробити та затвердити 

Положення про організацію 

наукових конференцій 

До 01.03 Правління  

1.14 Розробити та затвердити 

Положення про організацію 

виставок 

До 01.03 Правління  

1.15 Розробити та затвердити 

Положення про організацію 

масових заходів 

До 01.03 Правління  

1.16 Розробити та затвердити 

Положення про організацію 

краєзнавчих  фестивалів 

До 01.03 Правління  

1.17 Складення перспективного 

плану роботи на 2017-2020р.р. 

До 15.12 Правління 

Голови комісій 

 

1.18 Організація та проведення 

конференції  за результатами 

роботи за 2016р. , затвердження 

плану роботи на 2017р.,  

перспективного плану на 2017-

2020р.р., звіт роботи краєзнавчих 

комісій 

01- 25.12. Правління  

1.19 Налагодження співпраці з 

громадськими організаціями    

краєзнавчого напрямку 
Запорізької області, України, 

світу  

На протязі 

року 

Президія  

1.20 Вивчення та узагальнення 

досвіду роботи краєзнавчих 

організацій Запорізької області, 

України, світу 

На протязі 

року 

Президія  

1.21 Організація співпраці з 

комерційними структурами, 

фондами, організація заходів зі 

збору благодійних внесків  

На протязі 

року 

Правління 

Члени спілки 

 

1.22 Збір внесків членів Спілки До 01.03. Касир  

1.23 Ведення внутрішньої 

документації Спілки 

На протязі 

року 

Правління  

1.24 Пошук приміщення для 

забезпечення повноцінної роботи 

всіх підрозділів спілки, 

укладення договору оренди з 

Запорізькою міськрадою, пошук 

спонсорських коштів для його 

утримання 

На протязі 

року 

Правління  

2. Робота з розвитку спілки 

2.1 Організаційна робота із 

залучення та прийому нових 
членів  

На протязі 

року 

Члени спілки 

Правління 

 

2.2 Організаційна робота зі 

створення первинних осередків 

та місцевих організацій 

На протязі 

року 

Правління  

3. Робота в краєзнавчих комісіях спілки 
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3.1 Складення планів роботи комісій 

на 2016р. 

До 15.03 Голови комісій  

3.2 Складення планів роботи комісій 

на 2017р. 

До 01.12. Голови комісій  

3.3 Складення бібліографічних 

покажчиків краєзнавчої 

літератури  за видами 
краєзнавства 

 Голови комісій  

3.4 Визначення готових до видання 

робіт членів спілки за 

напрямками роботи комісій 

До 01.05. 

До 01.11 

Голови комісій  

3.5 Складення переліку тем, 

необхідних для першочергового 

вивчення за напрямками роботи 

комісій 

До 15.03 Голови комісій  

3.6 Складення переліку заходів із 

дослідження та висвітлення 

першочергових тем за 

напрямками роботи краєзнавчих 

комісій   

До 15.03 Голови комісій  

3.7 Складення переліку 

перспективних тем    вивчення 

за напрямками роботи комісій на 

2017-2020р.р. 

До 15.12 Голови комісій  

3.8 Складення переліку заходів із 

дослідження та висвітлення 

перспективних тем за 

напрямками роботи краєзнавчих 

комісій  на 2017-2020р.р. 

До 15.12 Голови комісій  

3.9 Підготовка та надання 

редакційній колегії готових до 

друку матеріалів для 

розміщення їх на сайті, в 

періодичному друкованому 

виданні «Краєзнавство. 

Запорозький край», тематичних 

виданнях спілки. 

Не рідше 1 

разу на місяць 

Голови комісій 

Члени комісій 

 

3.10 Пошук, залучення до роботи 

спілки та краєзнавчих комісій 

нових членів, чиї напрацювання 

та знання необхідні для розвитку 

напрямку 

На протязі 

року 

Голови комісій 

Члени комісій 

 

3.11 Розробка  тематик наукових 

конференцій, виставок, 

масових заходів, конкурсів, 

краєзнавчих експедицій за 

напрямками роботи краєзнавчих 

комісій . Подання пропозицій 

Правлінню для внесення до плану 

роботи спілки  

До 01.04 Голови комісій  

3.12 Підготовка до перевидання та 

повернення в науковий обіг 

краєзнавчої спадщини 

видатних дослідників і 

літописців Запорозького краю 
(дореволюційних, знищених 

На протязі 

року 

Голови комісій  
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тоталітарним режимом та 

діаспорних) 

4. Напрямки роботи Комісії з історичного краєзнавства 

4.1 Підготовка інформації та статей 

для електронного варіанту 

видання «Історичний 

краєзнавчий календар на 

2016р.» 

До 01.04. Голова комісії 

Члени комісії 

 

4.2 Підготовка інформації та статей 

для   видання «Історичний 

краєзнавчий календар на 

2017р.» 

До 01.11 Голова комісії 

Члени комісії 

 

4.3 Підготовка матеріалів для 

тематичної збірки до 25-річчя 

Незалежності України та 25-

річчя з дня проведення 

Референдуму на підтвердження 

незалежності України 

До 01.08 Голова комісії 

Члени комісії 

 

4.4 Підготовка та публікація 

матеріалів до 45-річчя з дня 

знахідки золотої скіфської 

Пекторалі та з нагоди 80-річчя  з 

дня народження Бориса 

Мозолевського  

До 01.06 Голова комісії 

Члени комісії 

 

4.5 Підготовка статей для 

тематичного альманаху «Історія 

та постаті краєзнавчого руху 

Запорозької області до 145-

річчя  з дня народження 

Я.Новицького » 

До 15.10 Голова комісії 

Члени комісії 

 

4.6 Підготовка метаріалів для 

тематичної збірки «Невідома 

війна: Новий погляд на події 

Другої світової на території 

Запорозького краю» 

До 15.06 Голова комісії 

Члени комісії 

 

4.7 Робота з підготовки матеріалів 

для реалізації Проекту 

«Історія…» 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

4.8 Підготовка матеріалів для 

Проекту «Моє тисячолітнє 

місто» 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

4.9 Підготовка матеріалів для 

тематичної збірки з історії 

Персоналій, дотичних до історії  

річок, лиманів, моря, які 

розташовані на території 

Запорозького краю та долі людей, 

з ними пов′язаних  

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

5. Напрямки роботи Комісії з природничо-географічного краєзнавства 

5.1 Планування та проведення 

роботи з удосконалення 

історико-географічного 

районування Запорозького краю, 

підготовка матеріалів для 

видання  

на протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

5.2 Підготовка матеріалів тематичної До 15.09 Голова комісії  
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збірки «Хортицьке товариство 

охорони природи…» 

Члени комісії 

5.3 Участь у природоохоронних 

заходах спільно з Національним 

Заповідником «Хортиця» 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

Члени Спілки 

 

5.4 Участь в екологічних проектах 

міста та області, розробка 

власних Проектів 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

5.5 Розроблення плану та проведення 

природно-ланшафтних 

досліджень, підготовка 

матеріалів до публікації  

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

5.6 Розроблення плану та проведення 

природно-ресурсних 

досліджень, підготовка 

матеріалів до публікації 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

5.7 Підготовка матеріалів для  

«Червоної книги» топонімів 
Запорозького краю, вивчення 

питання походження і значення 

географічних назв, підготовка 

клопотань про повернення 

історичних, автентичних 

українських географічних назв 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

6. Напрямки роботи Комісії з біологічного краєзнавства 

6.1 Здійснення громадського 

контролю щодо  місць 

розташування територій та 

об’єктів природно-заповідного 

фонду України в межах 

Запорозького краю та опис їх 

сучасного стану 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

6.2 Участь у проведення робіт з 

уточнення списків рідкісних 

видів рослин та тварин 
Запорозького краю, підготовка 

клопотань про їх внесення до 

заповідних 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

6.3 Організація співпраці з 

Запорізьким міським дитячим 

ботанічним садом 

На протязі 

року 

Правління  

Голова комісії 

 

6.4 Розроблення концепції 

ПРОЕКТУ Спілки «ДРОХВА - 

Повернення аборигену 

Запорозького степу» 

До 01.09 Голова комісії 

Члени комісії 

 

6.5 Створення Оргкомітету Проекту 

«ДРОХВА - Повернення 

аборигену Запорозького степу» 

До 01.10. Правління  

6.6 Розробка та затвердження плану 

роботи з організації роботи по 

Проекту Спілки «ДРОХВА - 

Повернення аборигену 

Запорозького степу» 

До 01.11 Оргкомітет 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

7. Напрямки роботи Комісії з етнографічного краєзнавства 

7.1 Розробка та затвердження плану 

проведення етнографічно-

До 15.03 Правління  

Голова комісії 
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краєзнавчих експедицій з метою 

вивчення звичаїв та обрядів 

Запорозького краю спільно з НЗХ 

та Запорізьким краєзнавчим 

музеєм 

7.2 Підготовка матеріалів до випуску  

«Календаря традиційних 

народних свят Запорозького 

краю»  за порами року 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

7.3 Розробку та затвердження плану 

роботи з відродження та 

популяризації народних свят 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

7.4 Підготовка матеріалів для 

тематичної збірки «Народні 

звичаї та обряди Запорозького 

краю» 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

7.5 Підготовка матеріалів тематичної 

збірки «Ремісничий 

Запорозький край» про майстрів 

та історію ремісництва 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

7.6 Підготовка матеріалів тематичної 

збірки «Історія традиційних 

промислів  Запорозького краю»   

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

7.7 Організація співпраці з творчими 

колективами та майстрами з 

відродження народних ремесел, 

реконструкції старовинних 

ремісничих знарядь 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

7.8 Участь у  ПРОЕКТІ Спілки 

«Віртуальний етнографічний 

музей Запорозького краю» 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

7.9 Підготовка матеріалів тематичної 

збірки «Хата діда Запорожця» з 

історії організації побуту та сім′ї 

в Запорізькім краї, дослідження 

вцілілих старовинних 

українських садиб 

До 01.11 Голова комісії 

Члени комісії 

 

7.10 Організація співпраці з 

дослідниками та майстрами –

реконструкторами традиційного 

українського вбрання   

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

7.11 Підготовка матеріалів 

тематичної збірки «Запорозькі 

строї» з історії Запорозького 

традиційного українського 

вбрання 

До 01.11. Голова комісії 

Члени комісії 

 

7.12 Організація та проведення 

майстер-класів з реконструкції 

елементів традиційного 

запорозького українського 

вбрання 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

 

8. Напрямки роботи Комісії з фольклорного краєзнавства 

8.1 Розробка та затвердження плану 

проведення фольклорно-

краєзнавчих експедицій з метою 

До 01.04 Голова комісії 

Члени комісії 
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фіксації зразків пісенно-

поетичної спадщини та 

фольклору Запорозького краю 

8.2 Підготовка до видання 

тематичної збірки «Світ 

традицій крізь віки» 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

8.3 Підготовка тематичної збірки за 

результатами дослідження 

історії художніх промислів 
Запорозького краю  

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

8.4 Організація співпраці з 

творчими спілками 

Запорозького краю з питань 

відродження художніх 

промислів 

На протязі 

року 

Правління 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

8.5 Організація співпраці з 

фольклорними колективами, 

творчими спілками 

Запорозького краю, проведення 

спільних  конкурсів, 

фестивалів  

На протязі 

року 

Правління 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

9 . Напрямки роботи Комісії з економіко-географічного краєзнавства 

9.1 Організація співпраці із 

заводськими музеями та 

музеями промислової, 

сільськогосподарської тематики 

На протязі 

року 

Правління 

Голова комісії 

 

 

9.2 Підготовка тематичного 

видання «Заводський музей» 
про історію створення та 

сьогоднішній стан заводських 

музеїв Запорозької області 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

9.3 Розробка концепції створення 

музею історії сільського 

господарства, птахівництва, 

тваринництва в Запорізькій 

області, підготовка матеріалів 

для тематичної збірки 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

9.4 Спільно із заводськими музеями 

підготовка тематичного 

видання, присвяченого 

промисловим та 

сільськогосподарським 

підприємствам Запорозької 

області   

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

10. Напрямки роботи Комісії з музейного краєзнавства 

10.1 Розробка Концепції створення 

музейних краєзнавчих 

експозицій 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

10.2 Організація співпраці з 

краєзнавчими музеями всіх 

рівнів – краєзнавчих кімнат в 

сільських школах до Обласного 

краєзнавчого музею 

На протязі 

року 

Правління 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

10.3 Створення Єдиного 

електронного реєстру 

краєзнавчих музеїв Запорізької 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 
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області з довідковою 

інформацією про експонати, 

експозиції та екскурсії музеями,   

10.4 Підготовка матеріалів 

тематичного видання «Мій 

краєзнавчий музей» про сільські 

музеї та людей, що ними 

опікуються 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

10.5 Надання допомоги з організації 

експозицій на основі 

розроблених методичних 

рекомендацій сільським музеям 

та краєзнавчим кімнатам 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

11. Напрямки роботи Комісії з освітянського краєзнавства 

11.1 Організація співпраці з 

дошкільними та 

загальноосвітніми навчальними 

закладами 

На протязі 

року 

Правління 

Голова комісії 

 

11.2 Організація співпраці з Вишами, 

закладами середньо-технічної та 

середньо-спеціальної освіти 

На протязі 

року 

Правління 

Голова комісії 

 

11.3 Підготовка тематичного 

видання «Історія однієї школи» 

з історії шкільної освіти в 

Запорізькій області 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

11.4 Підготовка матеріалів 

тематичної збірки «Мої 

університети» з історії Вишів, 

закладів середньо-технічної та 

середньо-спеціальної освіти 

Запорозької області 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

11.5 Підготовка методичних 

рекомендацій з викладання 

краєзнавчого матеріалу по 

Запорізькій області в закладах 

освіти  

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

11.6 Організація участі в 

краєзнавчих заходах, які 

проводяться закладами освіти  

До 01.04 

До 01.10 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

11.7 Розробка та затвердження плану 

краєзнавчих заходів Спілки в 

освітніх закладах Запорізької 

області 

До 01.04 

До 01.10 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

12. Напрямки роботи Комісії з літературного краєзнавства 

12.1 

 

Підготовка матеріалів 

тематичної збірки 

«Запорозький літературний 

календар» з життєписами  

видатних письменників і поетів 

Запорозького краю 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

12.2 Організація співпраці з 

літературними спілками, 

Спілкою журналістів України, 

письменниками та поетами-

сучасниками Запорозької області 

На протязі 

року 

Правління 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

12.3 Розробка концепції ПРОЕКТУ На протязі Голова комісії  
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Спілки «Відродження забутих 

імен», підготовка до перевидання 

творів видатних письменників і 

поетів Запорозького краю  

року Члени комісії 

12.4 Організація тематичних 

літературних конкурсів на 

вшанування видатних 

письменників та поетів 

Запорозького краю 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

12.5 Організація співпраці з 

громадськими організаціями з 

вивчення та пропагування 

української мови 

На протязі 

року 

Правління 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

12.6 Розробка Концепції ПРОЕКТУ 

Спілки «Говоримо українською» 

До 01.05. Голова комісії 

Члени комісії 

 

12.7 Підготовка та публікація 

матеріалів до 150-річчя з дня 

смерті Т.Г.Шевченка 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

13. Напрямки роботи Комісії з церковно-історичного краєзнавства 

13.1 Створення Єдиного реєстру   

релігійних об′яєктів Запорізької 

області 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

13.2 Підготовка та публікація 

досліджень з питань історії 

створення та діяльності 

церковно-краєзнавчіх осередків 
Запорозького краю 

До 01.11 Голова комісії 

Члени комісії 

 

13.3 Підготовка матеріалів із 

визначення внеску церковних 

періодичних видань Запорозького 

краю в краєзнавчі дослідження 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

13.4 Підготовка матеріалів 

тематичного видання «Наукова 

спадщина представників 

церковно-краєзнавчого руху 

Запорозького краю» 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

13.5 Організація співпраці  із 

краєзнавцями-

священнослужителями 

Запорізької області    

На протязі 

року 

Правління 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

13.6 Організація та проведення 

заходів з нагоди 455 річниці з 

часу видання Пересопницького 

Євангелія та 435 річниці з часу 

видання Острозької Біблії 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

14. Напрямки роботи комісії  із сакрального краєзнавства 

14.1 Складення Єдиного 

електронного реєстру 

сакральних об’єктів 
Запорозького краю 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

14.2 Підготовка матеріалів до 

тематичної збірки  за 

результатами досліджень 

«Дохристиянські традиції та 

обряди прадавнього 

Запорозького краю»  

До 01.11. Голова комісії 

Члени комісії 
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14.3 Створення Оргкомітету 

ПРОЕКТУ Спілки «Святий 

Хортицький дуб» із 

встановленням пам′ятного знаку 

та висадкою дубу на о.Хортиця  

До 01.05 Правління 

Голова комісії 

  

 

14.4 Розробка концепції ПРОЕКТУ 

Спілки «Святий Хортицький 

дуб»   

До 01.06 Оргкомітет 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

14.5 Розробка та затвердження плану 

заходів з реалізації Проекту 

«Святий Хортицький дуб». 

До 15.06 Оргкомітет 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

15. Напрямки роботи Комісії з медичного краєзнавства 

15.1 Організація співпраці з 

краєзнавцями медичних закладів 

освіти Запорізької області 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

15.2 Підготовка матеріалів 

тематичного видання «Медичні 

традиції Запорозького краю» 

До 01.11 Голова комісії 

Члени комісії 

 

15.3 Організація та проведення   

краєзнавчих експедицій «Цілющі 

трави Запорожжя» 

До 01.10 Голова комісії 

Члени комісії 

 

16. Напрямки роботи Комісії  з туристичного краєзнавства 

16.1 Розробка Єдиної електронної 

бази історико-етнографічних 

туристичних об′єктів 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

16.2 Проведення краєзнавчих 

експедицій з метою збору даних 

для Єдиної бази 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

16.3 Розробка Єдиної електронної 

туристичної карти Запорозького 

краю 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

16.4 Розробка регіональних та 

межрегіональних краєзнавчих 

маршрутів для авто-, вело-, 

пішохідного туризму 

До 15.12 Голова комісії 

Члени комісії 

 

16.5 На основі Єдиного реєстру та  

розроблених туристичних 

маршрутів складання та видання 

методичних збірок: 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

- для екскурсоводів та гідів з 

обслуговування туристів на 

розроблених туристичних 

маршрутах 

- працівників закладів культури, 

студентів профілюючих 

спеціальностей – зі створення 

музейних експозицій та 

організації етнографічних свят та 

фестивалів 

- для працівників туристичних 

фірм та культурних установ - з 

проведення тематичних 

туристичних маршрутів та 

екскурсій, створення музейних 

експозицій 

16.6 Проведення семінарів,круглих На протязі Голова комісії  
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столів на основі Методичних 

рекомендацій  

року Члени комісії 

16.7 Участь у регіональних, 

всеукраїнських туристичних 

виставках 

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

16.8 Організація співпраці з 

Запорізькою обласною 

туристичною асоціацією, 

туроператорами з внутрішнього 

туризму, закладами з підготовки 

екскурсоводів  

На протязі 

року 

Голова комісії 

Члени комісії 

 

17. ПРОЕКТ спілки «Історія Запорозького краю: міста і села» 

17.1 Створення Оргкомітету Проекту 

Спілки «Історія Запорозького 

краю: міста і села» 

До 15.03 Правління  

17.2 Розробка та затвердження 

Положення про постійно діючу 

Головну Редакційну колегію 

Енциклопедії 

До 15.03 Правління  

17.3 Створення постійно діючої 

Головної Редакційної колегії 

Енциклопедії із залученням 

провідних фахівців, державних, 

громадських діячів 

До 20.03 Правління  

17.4 Розробка структури 

багатотомника Енциклопедії 

«Історія Запорозького краю: 

міста і села» 

До 01.04 Головна Редколегія  

17.5 Розробка єдиної картки-форми 

для визначення структури 

інформації про міста і села 

До 15.04 Головна Редколегія 

Голови комісій 

 

17.6 Розробка та затвердження 

Положення про постійно діючі 

Редакційні колегії окремих томів 

Енциклопедії  

До 15.04 Правління 

Головна Редколегія 

 

17.7 Створення постійно діючих 

Редакційних колегій окремих 

томів Енциклопедії із залученням 

провідних фахівців, державних, 

громадських діячів 

До 15.05 Правління 

Головна Редколегія 

 

17.8 Розробка та затвердження 

поетапного календарного плану 

роботи із підготовки матеріалів 

для Енциклопедії  

До 01.06 Правління 

Головна Редколегія 

 

17.9 Розробка та затвердження 

поетапного календарного плану 

роботи із підготовки матеріалів 

для кожного тому Енциклопедії  

До 15.06 Редколегії томів  

17.10 Організація та проведення 

засідань Редакційних колегій 

Не рідше 1 

разу на місяць 

Правління  

17.11 Підготовка та оприлюднення 

щоквартальних звітів з виконання 

плану роботи з підготовки 

матеріалів Енциклопедії 

щоквартально Правління  

17.12 Координація планів роботи 

Редакційних колегій 

На протязі 

року 

Правління  
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Енциклопедії та краєзнавчих 

комісій Спілки 

17.13.  Підготовка матеріалів для 

Проекту Спілки Енциклопедія 

«Історія Запорозького краю: міста 

і села» 

На протязі 

року 

Голови комісій  

- складення бібліографічного 

покажчика виданої літератури 

згідно структури багатотомника у 

співпраці з бібліотечними 

закладами регіону, країни 

- узагальнення наявного 

матеріалу у співпраці з 

науковими, освітянськими, 

музейними закладами регіону, 

країни 

- вирішення з авторами 

опублікованих досліджень 

питання можливості їх 

використання в Енциклопедії 

- організація співпраці з 

місцевими громадами в процесі 

підготовки матеріалів  

Енциклопедії 

17.14 Розробка та затвердження плану 

проведення всіх необхідних для 

здобуття матеріалів конференцій, 

круглих столів, конкурсів, 

фестивалів, масових заходів та 

ін.. 

До 01.07 Правління 

Члени Редколегій 

Голови комісій 

 

17.15 Організація та проведення всіх 

необхідних для здобуття 

матеріалів конференцій, круглих 

столів, конкурсів, фестивалів, 

масових заходів та ін.. 

Згідно плану Правління 

Члени Редколегій 

Голови комісій 

 

17.16 Розробка та затвердження плану 

проведення необхідних заходів з 

популяризації та залучення всіх 

бажаючих до Проекту 

«Історія…»: конференцій, 

круглих столів, конкурсів, 

фестивалів, масових заходів та 

ін.. 

До 01.07 Правління  

Члени редколегій 

Члени Спілки 

 

17.17 Організація та проведення всіх 

необхідних заходів з 

популяризації та залучення всіх 

бажаючих до Проекту 

«Історія…» 

Згідно плану Правління  

Члени Спілки 

 

17.18. Презентація Проекту «Історія …» 

в ЗМІ 

 Правління  

17.19 Висвітлення в ЗМІ етапів, 

учасників та заходів з реалізації 

Проекту «Історія…».  

Не рідше 1 

разу на місяць 

Правління  

17.20 Пошук шляхів фінансування 

видання Енциклопедії та заходів, 

з цим пов′язаних: 

Згідно плану Правління  
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- складення орієнтовного 

кошторису всього проекту, 

окремих етапів, робіт, заходів  

- звернення до комерційних 

структур 

- розробка та подання пропозицій 

по фінансуванню з державного 

бюджету 

- розробка та подання пропозицій 

по фінансуванню з місцевих 

бюджетів 

- розробка та подання пропозицій 

з фінансування благодійними та 

комерційними організаціями 

- подання документів на участь в 

грантових програмах 

18. Проект Спілки «Моє тисячолітнє місто» 

18.1 Створення Оргкомітету Проекту 

Спілки «Моє тисячолітнє місто» 

До 01.04. Правління  

18.2 Розробка концепції Проекту 

«Моє…», висвітлення його в ЗМІ 

До 15.04. Правління  

Оргкомітет  

 

18.3 Розробка та затвердження плану 

роботи з реалізації проекту 

«Моє…» 

До 15.05 Правління  

Оргкомітет 

 

18.4 Розроблення та затвердження 

плану заходів з презентації 

Проекту «Моє…» 

До 15.05 Правління  

Оргкомітет 

 

18.5 Створення Редакційної колегії 

Проекту «Моє…» із залученням  

відомих фахівців, представників 

влади, громадськості  

До 01.06 Правління  

Оргкомітет 

 

18.6 Підготовка матеріалів та 

проведення заходів згідно плану  

На протязі 

року 

Голови комісій 

Члени спілки 

 

19. ПРОЕКТ спілки «Віртуальний етнографічний музей Запорозького краю» 

19.1 Створення Оргкомітету Проекту 

«Віртуальний етнографічний 

музей Запорозького краю» 

До 01.04 Правління  

19.2 Розробка концепції Проекту 

«Віртуальний …», висвітлення 

його в ЗМІ 

До 15.04 Правління  

Оргкомітет 

 

19.3 Розробка та затвердження плану 

роботи з реалізації проекту 

«Віртуальний …» 

До 15.04   

19.4 Розроблення та затвердження 

плану заходів з презентації 

Проекту «Віртуальний …» 

До 15.04 Правління  

Оргкомітет 

 

19.5 Створення Редакційної колегії 

Проекту «Віртуальний …» із 

залученням  відомих фахівців, 

представників влади, 

громадськості  

До 15.05 Правління  

Оргкомітет 

 

19.6 Збір, підготовка матеріалу, 

проведення заходів згідно плану 

На протязі 

року 

Комісія з 

етнографічн.кр. 

 

20. Міжнародна діяльність 

20.1 Створення  Оргкомітету  Проекту 

з дослідження джерельної бази  в 

До 01.06 Правління  
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архівах Польщі «Козацькі часи 

Запорозьких січей» 

20.2 Створення  Оргкомітету  Проекту 

з дослідження джерельної бази  в 

архівах Туреччині «Козацькі часи 

Запорозьких січей» 

До 01.06 Правління  

20.3 Створення  Оргкомітету  Проекту 

з дослідження джерельної бази  в 

архівах Румунії «Козацькі часи 

Запорозьких січей» 

До 01.06 Правління  

21. Видавнича робота 

21.1 Засідання редакційної колегії з 

підготовки матеріалів для сайту 

та друкованих видань  

2 рази на 

місяць 

редколегія  

21.2 Складання та  винесення на 

обговорення краєзнавчих комісій 

спілки , затвердження на 

засіданні Правління тематичних 

розділів періодичного 

друкованого видання 

«Краєзнавство. Запорозький 

край» 

До 01.04 редколегія  

21.3 Реєстрація періодичного 

друкованого видання 

«Краєзнавство. Запорозький 

край» 

До 01.09. редколегія  

21.4 Випуск періодичного 

друкованого видання 

«Краєзнавство. Запорозький 

край» 

щоквартально редколегія  

21.5 Підготовка та випуск 

тематичних краєзнавчих 

альманахів: 

 редколегія  

«Історичний краєзнавчий 

календар на 2017р.» 

До 07.11. Редколегія  

Голови комісій 

 

«Історія та постаті краєзнавчого 

руху Запорозької області до 145-

річчя  з дня народження 

Я.Новицького » 

Підготовка до 

31.12. 

Редколегія  

Голови комісій 

 

21.6 «До 25-річчя Незалежності 

України» 

 Редколегія  

Голови комісій 

 

21.7 Видання тематичних видань за 

тематикою та результатами 

роботи комісій 

На протязі 

року 

Редколегія 

Голови комісій 

 

21.8 Створення електронної версії 

періодичного друкованого 

видання «Краєзнавство. 

Запорозький край » 

На протязі 

року 

Редколегія  

Голови комісій 

 

21.9 Складення та видання 

узагальненого за роботою комісій 

бібліографічного покажчика 

краєзнавчої літератури 

Запорізької області за видами 

краєзнавства станом на 2016р. 

До 07.11. Редколегія  

Голови комісій 

 

21.10 Скласти перелік робіт членів 

спілки, що плануються до 

До 01.04 Редколегія  

Голови комісій 
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видання в 2016р. 

21.11. Скласти план видання 

монографій членами спілки на 

2017р. 

До 15.12 Редколегія  

Голови комісій 

 

21.12 Заходи з організаційної та 

пошуку спонсорської фінансової 

допомоги видання членами 

спілки власних робіт 

На протязі 

року 

Редколегія  

Голови комісій 

 

21.13 Участь в організації та 

проведенні презентацій власної 

видавничої продукції та 

монографій членів спілки 

На протязі 

року 

Редколегія  

Голови комісій 

 

22. Медійний напрямок роботи 

22.1 Укладення угод про співпрацю з 

періодичними виданнями, теле- 

та радіокомпаніями Запоріжжя та 

області 

На протязі 

року 

Правління  

22.2 Створення прес-центру Спілки.  До 15.03 Правління  

22.3 Підготовка прес-релізів заходів 

Спілки  

На протязі 

року 

Прес-секретар  

22.4 Розробка спільних проектів з 

факультетом журналістики ЗНУ 

До 01.04 Правління 

Члени Спілки 

 

22.5 Підготовка та розміщення 

краєзнавчих матеріалів членів 

Спілки в періодичних виданнях 

На протязі 

року 

Редколегія 

Члени спілки 

 

22.6 Підготовка краєзнавчих 

матеріалів членів Спілки та їх 

участь у телевізійних проектах 

На протязі 

року 

Редколегія 

Члени спілки 

 

22.7 Підготовка краєзнавчих 

матеріалів членів Спілки та 

участь у радіопроектах 

На протязі 

року 

Редколегія 

Члени спілки 

 

23. Методична робота 

23.1 Створення методичного центру 

краєзнавчого руху 

До 15.04. Правління  

23.2 Складення бібліографічного 

покажчика методичної 

краєзнавчої літератури 

На протязі 

року 

Голови комісій 

члениспілки 

 

23.3 Розробка методик краєзнавчих 

досліджень за видами 

краєзнавства 

На протязі 

року 

Голови комісій  

23.4 Створення бібліотеки з 

краєзнавчої та методичної 

літератури, її поповнення, 

забезпечення обліку та зберігання  

На протязі 

року 

Голова методцентру  

24. Робота сайту 

24.1 Технічне наповнення та 

просування основного сайту  

На протязі 

року 

Тех..підтримка  

24.2 Створення сайтів постійно 

діючих комісій, їх наповнення та 

просування  

З 15.03 Тех.підтримка  

24.3 Створення, заповнення та 

просування сторінок в соціальних 

мережах 

На протязі 

року 

Тех..підтримка  

25. Робота з охорони пам′яток 

25.1 Розроблення та затвердження 

плану заходів із дослідження та 

До 01.04 Голова коміс істор 

краєз. 
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вивчення значущих історико-

культурнпих  та архітектурних 

пам′яток регіону 

25.2 Сприяння організації роботи з 

паспортизації нових об′єктів та їх 

подальшої охорони 

На протязі 

року 

Члени коміс істор.кр.  

25.3 Співпраця з Обласним 

товариством  з охорони пам′яток 

по організації роботи з 

паспортизації існуючих 

меморіальних дощок Запоріжжя 

та області, визначення їх стану, 

надання пропозицій відповідним 

органам 

На протязі 

року 

Голова коміс істор 

краєз. 

 

25.4 Підготовка та подання 

пропозицій щодо встановлення 

меморіальних дощок значущим 

об′єктам, людям, подіям 

На протязі 

року 

Голова коміс істор 

краєз. 

 

26. Наукові конференції спілки  

26.1 Розробка та затвердження плану 

проведення Наукових 

конференцій з краєзнавчої 

тематики 

До 01.04 Правління 

Голови комісій 

 

26.2 Організація та проведення 

наукових конференцій з 

краєзнавчої тематики 

07-13.11. ПравлінняОргкомітети  

26.3 Участь у роботі  конференції 

«Троньківські читання» 

Згідно плану 

проведення 

  

26.4 Участь у роботі Всеукраїнської 

наукової конференції «Сьомі 

Новицькі читання». 

Згідно плану 

проведення 

Правління 

Члени спілки 

 

26.5 Участь у наукових конференціях 

з краєзнавчої тематики, які 

проводяться в Запорозькій 

області, Україні, світі 

Згідно планів 

проведення 

Правління  

Члени спілки 

 

27. Краєзнавчі експедиції 

27.1 Розробка та затвердження плану 

проведення краєзнавчих 

експедицій за напрямками 

діяльності Комісій Спілки  

До 01.04. Правління 

Голови комісій 

 

28. Проведення краєзнавчих конкурсів 

28.1 Обрання та затвердження членів 

конкурсних оргкомітетів  

Згідно плану 

проведення 

Правління  

28.2 Розробка та затвердження 

Положень про конкурси 

«Ідентифікація. Україна» та «Моя 

книга-родовід» 

Згідно плану 

проведення 

Правління  

28.3 Обрання та затвердження членів 

конкурсних комісій та членів 

журі  

Згідно плану 

проведення 

Правління 

Оргкомітет конкурсу 

 

28.4 Організація та проведення 

наступних конкурсів:  

До 15.12 Оргкомітет 

конкурсу 

 

Конкурс фото робіт  

«Ідентифікація. Україна» 

Конкурс краєзнавчих досліджень  

«Моя книга-родовід» 



 17 

29. Грантові програми 

29.1 Вивчення грантових програм та 

можливості участі в них спілки 

або її членів 

 Президія правління  

29.2 Розміщення інформації про 

грантові програми на сайті спілки 

 админ  

29.3 Підготовка документів для участі 

у грантових проектах 

 Президія правління  

29.4 Створення власних грантових 

пропозицій та залучення до їх 

фінансування державних, 

комунальних та приватних 

структур 

 Президія правління  

30. Масові заходи спілки  

30.1 Створення Оргкомітету з 

підготовки та проведення заходів 

Спілки з нагоди 25-річчя 

Незалежності України та участі 

членів Спілки в 

загальнодержавних, 

міжрегіональних та місцевих 

заходах 

До 15.03 Президія правління  

30.2 Розробка та затвердження плану 

заходів Спілки до 25-ї річниці 

Незалежності України 

До 01.04 Президія правління 

Оргкомітет 

 

30.3 Організація та проведення 

заходів Спілки з нагоди 25-річчя 

Незалежності України та 

забезпечення участі членів 

Спілки в загальнодержавних, 

міжрегіональних та місцевих 

заходах 

До 24.08 Оргкомітет  

30.4 Створення оргкомітету 

щорічного заходу Спілки 

«Тиждень краєзнавства» 

До 01.06 Президія правління  

30.5 Розробка та затвердження 

Положення про захід «Тиждень 

краєзнавства» 

До 15.06 Президія правління  

30.6 Підготовка та затвердження 

плану  заходів «Тижня 

краєзнавства - 2016» 

До 01.07 Правління 

Оргкомітет 

 

30.7 Організація та проведення 

заходів «Тижня краєзнавства - 

2016» 

07-13.11. Оргкомітет  

30.8. Організація та проведення 

заходів з нагоди дня народження 

Я.П.Новицького 

07-13.11. Оргкомітет  

31. Виставки спілки  

31.1 Розробити та затвердити план 

тематичних  виставкових заходів 

Спілки 

До 01.05. Президія правління  

32.2. Створити Оргкомітети 

тематичних  виставкових заходів 

Спілки 

До 01.05 Президія правління  

32.3 Провести виставкові заходи 

Спілки 

Згідно плану  Оргкомітет виставок  
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32. Краєзнавчі фестивалі 

32.1 Створення Оргкомітету 

Міжнародного історично-

етнографічного фестивалю з 

реконструкції часів Запорозьких 

Січей 

«Часи козацькі – Січі 

Запорозькі» 

До 01.05 Правління 

Оргкомітет фестивалю 

 

32.2 Розробка та затвердження 

концепції Фестивалю 

До 01.05 

32.3 Розробка та затвердження 

Положення про Фестиваль 

До 01.05 

32.4 Розробка та затвердження плану 

роботи з підготовки Фестивалю 

До 01.05 

32.5 Організація співпраці з питань 

проведення Фестивалю з 

органами місцевої влади 

На протязі 

року 

32.6 Організація співпраці з 

партнерами та спонсорами 

Фестивалю 

На протязі 

року 

32.7  Презентація Фестивалю в ЗМІ На протязі 

року 

33. Співпраця з державними органами 

33.1 Участі в розробці програм 

стратегічного розвитку міста та 

області 

 Правління 

Члени Спілки 

 

33.2 Винесення на затвердження сесій 

облради та міськради питання 

фінансування заходів з розвитку 

краєзнавства в області та місті.  

 Правління  

33.3 Розробка програми розвитку 

краєзнавства на 2017-2020р.р.  

 Правління 

Члени спілки 

 

34. Співпраця з КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР 

34.1 Підготовка матеріалів та 

створення  електронної версії 

збірки  наукових статей учнів за 

результатами Всеукраїнської 

історико-географічної експедиції 

«Історія міст і сіл України». 

На протязі 

року 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

34.2 Організаційна та безпосередня 

участь у Всеукраїнській 

туристично-краєзнавчій 

експедиції «Моя Батьківщина – 

Україна» 

На протязі 

року 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

34.3 Надання методичної допомоги з 

формування тематичного плану 

експозиції Музею історії 

розвитку дитячого туристичного 

руху в Запорозькій області 

На протязі 

року 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

34.4 Участь в організації масових 

заходів за участю КЗ 

«ЗОЦТКУМ» ЗОР:   

Згідно плану 

проведення 

заходів 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

34.5 Обласного заочного конкурсу 

пошукових робіт «Твої герої, 

Запорізький край» 

Згідно плану 

проведення 

заходів 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

 Обласного етнолого-історичного Згідно плану Голови комісій   
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зльоту-форуму учнівської молоді 

«Дослідники минулого» 

проведення 

заходів 

Члени спілки 

34.6 Обласного етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької  військово-

спортивної патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), присвяченого 

365-й річниці битви під 

Берестечком 

Згідно плану 

проведення 

заходів 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

34.7 Польових пересувних шкіл-

експедицій юних краєзнавців 

«Мандруємо рідним краєм», « 

Нова археологічна школа» 

Згідно плану 

проведення 

заходів 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

34.8 Літньої обласної  турисько-

краєзнавчої Школи Джур 

козацьких 

Згідно плану 

проведення 

заходів 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

34.9 Першого відкритого Фестивалю 

добрих справ учнівської молоді 

Запорізької області «Ми твоя, 

Україна надія» 

Згідно плану 

проведення 

заходів 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

34.10 Обласної краєзнавчої конференції 

учнівської молоді «Земля за 

порогами» 

Згідно плану 

проведення 

заходів 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

35. Співпраця з школами та дошкільними установами 

35.1 Організація та проведення 

доповідей на вчительських 

конференціях 

На протязі 

року 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

35.2 Надання методичної та інш. 

допомоги в організації науково-

дослідної, краєзнавчо-

експедиційної, пошуково-

дослідної діяльності учнівської 

молоді 

На протязі 

року 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

35.3 Організація залучення юних 

краєзнавців до участі в 

експедиціях, екскурсіях 

Запорозьким краєм, які 

проводяться Спілкою 

На протязі 

року 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

36. Співпраця з вищими, середньо-спеціальними навчальними закладами 

36.1 Надання методичної та інш. 

допомоги в організації науково-

дослідної, краєзнавчо-

експедиційної, пошуково-

дослідної діяльності студентської 

молоді 

На протязі 

року 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

36.2 Організація залучення студентів-

краєзнавців до участі в 

експедиціях, екскурсіях 

Запорозьким краєм, які 

проводяться Спілкою 

На протязі 

року 

Голови комісій  

Члени спілки 

 

37. Робота з нагородження кращих 

37.1 Розробка та затвердження макету 

Знаку та посвідчення «Почесний 

краєзнавець Запорозького краю», 

форми книги реєстрації лауреатів 

звання  

До 01.06 Правління  

37.2 Розробка та затвердження  До 01.06 Правління  
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посвідчення, нагрудного знаку, 

форму книги реєстрації лауреатів 

звання лауреатів премії 

Я.Новицького 

37.3 Затвердити форму книги 

реєстрації нагороджених 

Подяками та Почесними 

грамотами спілки 

До 01.06 Правління  

37.4 Проведення засідання правління з 

питань підготовки конференції з 

нагоди присудження Премії 

ім..Я.Новицького та звання 

«Почесний краєзнавець 

Запорозького краю» 

До 01.11 Правління 

Оргкомітет 

 

37.5 Проведення конференції з 

присудження Премії 

ім..Я.Новицького та звання 

«Почесний краєзнавець 

Запорозького краю» 

01.11 Оргкомітет 

 

 

37.6 Розрабка положення, 

посвідчення, нагрудного знаку, 

книги почесних членів спілки 

   

37.7 Висунення кандидатів  та 

підготовка необхідних 

документів для отримання 

загальноукраїнської премії НСКУ 

ім.. Дмитра Яворницького  

01-15.09 Правління  

37.8 Висунення кандидатів  та 

підготовка необхідних 

документів для отримання 

загальноукраїнської премії НСКУ 

ім.. академіка П.Тронька 

01-15.04 Правління  

37.9 Висунення кандидатів  та 

підготовка необхідних 

документів для отримання 

загальноукраїнської премії НСКУ 

ім.. героя України М.Сікорського 

01-15.09 Правління  
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Перелік посад 

Запорізької обласної організації  

Національної Спілки краєзнавців України 

 

  

 

Голова  

Заступник голови 

Відповідальний секретар 

Координатор зв′язків з первинними організаціями спілки 

Координатор зв′язків з громадськими об′єднаннями 

Координатор зв′язків з державними органами 

Прес-секретар, координатор зв′язків із ЗМІ 

Голова ревізійної комісії 

- Заступник Голови ревізійної комісії 

- Члени ревізійної комісії 

Голова редакційної колегії 

- Заступник Голови редакційної колегії 

- Члени редакційної колегії 

Голова методичного центру 

- Члени методичного центру 

Голови  комісій Президії Правління: 

- комісія з історичного краєзнавства 

- комісія з природничо-географічного краєзнавства 

- комісія з біологічного краєзнавства 

- комісія з етнографічного краєзнавства 

- комісія з фольклорного краєзнавства 

- комісія з економіко-географічного краєзнавства 

- комісія з музейного краєзнавства , координатор зв′язків з музейними закладами 

- комісія з освітянського краєзнавства, координатор зв′язків з навчальними 

закладами 

- комісія з літературного краєзнавства 

- комісія з церковно-історичного краєзнавства 

- комісія з сакрального краєзнавства 

- комісія з медичного краєзнавства 

- комісія з туристичного краєзнавства 

Заступник Голови комісій Президії Правління 

Члени комісій Президії Правління 

Адміністратор сайту 

Касир 
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