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Володимир БІЛЕЦЬКИЙ, 

д.т.н., професор Донецького національного технічного 

університету 

 

ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

ІМ. ШЕВЧЕНКА У 2004 РОЦІ 

 

Виходячи зі Статуту НТШ, особливостей регіону Донбасу, 

де працює НТШ-Донецьк, а також його географічного розта-

шування, традицій співробітництва з сусідніми регіонами, До-

нецька обласна організація НТШ проводила збалансовану нау-

кову і громадську роботу, спрямовану як на наукові дослід-

ження, так і водночас на просвітництво, активне впровадження 

української фахової мови, відкриття імен видатних українців 

минулого, створення і підтримку українських періодичних та 

серійних видань, роботу з вчительським загалом Донеччини, 

виконання дослідницьких та культурно-освітніх програм. 

Комплекс роботи, яку провадило НТШ-Донецьк у 2004 

році можна класифікувати за такими напрямами, програмами і 

проектами: 

▪ Науково-видавнича діяльність 

▪ Програма “НТШ-Донецьк у Інтернеті”  

▪ Конференції та наукові сесії  

▪ Періодичні й серійні видання: 

- проект Аналітично-інформаційний журнал “Схід”; 

- проект “Донецький вісник НТШ”; 

▪ наукові експедиції; 

▪ організаційна робота НТШ-Донецьк; 

▪ громадсько-просвітницька діяльність.  

  

Науково-видавнича діяльність НТШ-Донецьк 

 

За 2004 рік НТШ-Донецьк виконало велику науково-

дослідну роботу в ряді галузей – історії, філософії, економіці, 
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народознавстві, літературознавстві, точних науках і т.д. Це дало 

змогу підготувати і випустити друком такі видання:  

1. Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Сте-

пової України в XVI-XVIII ст. – Донецьк: Східний видав-

ничий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 224 с. 

Монографія підготовлена разом з Донецьким національ-

ним університетом. Є унікальною працею, яка по суті вперше 

аргументовано, на високому науковому рівні і з сучасних пози-

цій та на основі доступних сьогодні джерел показує хід засе-

лення і господарського освоєння Степової України в зазначе-

ний період. Показано безперечне лідерство українського наро-

ду в цьому процесі, попри складну історико-політичну ситуа-

цію. 

На Форумі «Книга і преса Донбасу-2004» книга одер-

жала Диплом переможця в номінації «Суспільні і політичні 

науки». Наклад: 300 прим. 

2. Просалова В.А. Празька школа: хрестоматія прозо-

вих творів. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-

Донецьк. УКЦентр – 2004. – 236 с. 

Навчальне видання. Одне з перших в Україні, яке знайо-

мить з прозовими творами Ю.Клена, О.Теліги, О.Лятуринської, 

Г.Мазуренко, О.Ольжича та інш. представників «Празької шко-

ли». Укладач – докторант, розробляє тему Празької школи де-

кілька років. 

Книга видана у співпраці з ТУМ Чикаго та Канадським ін-

ститутом українських студій Альбертського університету. На-

клад: 500 прим. 

3. Білецький В.С., Смирнов В.О. Технологія збагачення 

корисних копалин. – Донецьк: Східний видавничий дім. 

НТШ-Донецьк. – 2004. – 284 с. 

Навчальний посібник підготовлений разом з Донецьким 

національним університетом. Має гриф Міністерства освіти та 

науки України як навчальний посібник для студентів вищих на-

вчальних закладів. Наклад: 300 прим. 

4. Донецький Вісник НТШ. т. 5. 604 стор. 
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Включає матеріали Березневої наукової сесії-2004 НТШ, 

засідання якої відбулися у Донецьку, Луганську, Слов'янську, 

Краснодарі, Ялті. Наклад: 300 прим. 

5. Кравченко В., Добров П., Панченко П., Футулуйчук 

В., Красноносов Ю. Україна. 1920-1939 роки. Документи 

свідчать. - Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-

Донецьк. – 2004. – 182 с. 

Навчальний посібник підготовлений разом з Донецьким 

національним університетом та Донецьким юридичним інсти-

тутом. Має гриф Міністерства освіти та науки України як на-

вчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

Наклад 1-го заводу: 60 прим. 

6. Міхеєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з 

нею в Донбасі (1919-1929). Донецьк: Східний видавничий 

дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 248 с. 

Монографія підготовлена на широкому фактичному, архів-

ному матеріалі і є унікальним у своїй галузі виданням. Підгото-

влена НТШ-Донецьк у співпраці з Донецьким державним уні-

верситетом управління. Видання монографії підтримане Аме-

риканською Радою Наукових Товариств (АРНТ). Наклад – 1000 

прим. (1-го заводу – 200 прим.). 

7. Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубі-

жжям. – Донецьк: Донецьке відділення Товариства “Украї-

на-Світ”, НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім. –2004.– 

236 с. 

Матеріали однойменної конференції. Підготовлено і вида-

но разом з відділом у справах національностей та міграцій До-

нецької обласної держадміністрації, Українським культуроло-

гічним центром, Донецьким відділенням Товариства «Україна-

Світ» та Донецькою обласною універсальною науковою біблі-

отекою. Наклад – 300 прим.  

8. Мала гірнича енциклопедія. Т. 1 / За ред. 

В.С.Білецького. Донецьк: Донбас, 2004. – 640 с. 

Мала гірнича енциклопедія – універсальне тритомне дові-

дкове видання у галузі гірничої науки та техніки. Містить опи-

си близько 18 000 термінологічних та номенклатурних оди-
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ниць, в тому числі 1-й том – 6400 одиниць, які висвітлюють рі-

зні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки тве-

рдих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована 

спеціалістам – в першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, на-

уковцям, аспірантам, студентам гірничих та суміжних спеціа-

льностей, а також широкому загалу інженерно-технічних пра-

цівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться 

освоєнням надр. 

У написанні статей Енциклопедії брали участь вчені Наці-

онального гірничого університету, Донецького національного 

технічного університету, Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу, Інституту “УкрНДІвугле-

збагачення”, Українського державного інституту мінеральних 

ресурсів, Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН 

України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН 

України, Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки 

робіт в гірничій промисловості (МакНДІ), Донбаського гірни-

чометалургійного інституту, Криворізького технічного універ-

ситету, наукових спілок та організацій - Академії гірничих наук 

України, Наукового Товариства ім. Шевченка, Української 

нафтогазової академії, інших наукових установ та організацій. 

Всі учасники і автори зазначені на перших сторінках видання. 

Видання випущене на замовлення Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску 

соціально-значимих видань. Наклад – 1000 примірників. 

9. Крім того, вагома і тривала робота, яка раніше була про-

ведена НТШ-Донецьк по підготовці до видання “Пам’ятної 

книги Дмитра Туптала” за авторством проф. В.О.Соболь за-

вершена у Варшавському університеті, де зараз працює автор-

ка. Видавцем цієї книги зазначена кафедра української філоло-

гії Варшавського університету. Разом з тим, завідувач кафед-

рою Ст. Козак надіслав листа, в якому висловив жаль і виба-

чення, що НТШ-Донецьк не зазначене у виданні. 

10. Здано в друк ІІІ т. «Гірничого енциклопедичного слов-

ника», до підготовки якого залучено близько 100 вчених і прак-

тиків-гірників з України. Обсяг – 120 друкованих аркушів (764 
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стор. формату А4). План видання – 2004 рік). Автор ідеї, коор-

динатор проекту і редактор – В.С.Білецький. Наклад – 1000 

прим. Очікуваний вихід у світ – січень-березень 2005 р. 

11. Закінчено роботу над “Російсько-українським слов-

ником із техногенної безпеки та екології” І.Г.Манця, 

В.С.Білецького та ін. і здано його в друк (план – 2004 рік). Ав-

тор ідеї і координатор – І.Г.Манець. Видання готується до дру-

ку на замовлення Державного комітету телебачення і радіомов-

лення України за Програмою випуску соціально-значимих ви-

дань. Наклад – 1000 прим. Очікуваний вихід у світ – І кв. 2005 

р. 

При досить вагомому результаті науково-видавнича робота 

Донецького відділення НТШ залишається, на жаль, не органі-

зованою за фаховими секціями, комісіями тощо.  
 

Програма “НТШ-Донецьк у Інтернеті” 
 

Розбудова українського сектора Інтернету, насичення його 

різноплановими фаховими матеріалами, на нашу думку, є од-

ним з першочергових завдань сучасного НТШ. Саме Інтернет є 

тим інформаційним засобом, який хай і не остаточно, але “ря-

тує” нас від катастрофічного стану українського книговидання, 

колосального звуження сектора українських наукових, худож-

ніх, публіцистичних та інших видань, включно з періодикою. 

Про це ми писали і говорили у 2003-2004 роках, але ситуація, 

на жаль, поки що докорінно не змінилася. Тому робота в Інтер-

неті сьогодні як ніколи вельми актуальна. 

Враховуючи це, Донецьке відділення НТШ діяло в ряді 

напрямів: створення і підтримки власного сайту, субсайту на 

порталі http://www.intellect.org.ua, співпраці з існуючими елект-

ронними бібліотеками (зокрема “Весна”), створення власних 

Інтернет-продуктів і фахових сайтів членами НТШ-Донецьк. 
 

Проект «Сайт і субсайти НТШ-Донецьк» 
 

У 2004 р. проект «Сайт НТШ-Донецьк» продовжив свою 

роботу. Проект започатковано у 2001 р., коли було створено 

http://www.intellect.org.ua/
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сайт НТШ-Донецьк за адресою: http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh 

У 2002 році на цьому сайті розміщено матеріали інтернет-

конференції НТШ-Донбас з проблем сучасного українського 

підручника та посібника. У 2002 р. здійснена реєстрація НТШ-

Донецьк як Аналітичного центру на Порталі Аналітичних цент-

рів України http://www.intellect.org.ua У 2003 році на сайті 

НТШ-Донецьк проведена інтернет-конференція “Проблеми пі-

дручника середньої і вищої школи”. Матеріали конференції ро-

зташовані за адресою: 

http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh/science7.htm  

У 2004 році на сайті НТШ-Донецьк розпочата Третя між-

народна інтернет-конференція “Проблеми підручника середньої 

і вищої школи”. 
 

Публікації НТШ-Донецьк у Інтернеті за 2004 рік 
 

Публікації НТШ-Донецьк в Інтернеті у 2004 р. здійснено 

на порталах і сайтах: http://www.slovnyk.org/ 

(http://www.vesna.org/), http://www.intellect.org.ua, та 

http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh.  

У зв’язку з поновленням діяльності партнера НТШ-До-

нецьк – Інтернет-бібліотеки “Весна” http://www.slovnyk.org/ 

(Київ) практичний вихід на Інтернет і друк видань НТШ-До-

нецьк в Інтернеті у другій половині 2004 року суттєво активізу-

вався.  

На порталі http://www.intellect.org.ua НТШ-Донецьк як 

аналітичний центр має прямий код і вихід на друк матеріалів 

обсягу статей.  

Загалом за 2004 р. місяців тут надруковано понад 100 ма-

теріалів (наукових монографій, посібників для шкіл і ВУЗів, 

енциклопедичної та довідникової літератури, актуальних статей 

та повідомлень). Загальний обсяг публікацій за 2004 рік – бли-

зько 100 друкованих аркушів.  
  

Конференції та наукові сесії НТШ 
 

http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh
http://www.slovnyk.org/txt/paskoija/index.html
http://www.slovnyk.org/txt/zherebe/_single/kinimp.html
http://www.slovnyk.org/txt/zherebe/_single/kinimp.html
http://www.slovnyk.org/txt/paskoija/index.html
http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh
http://www.slovnyk.org/txt/zherebe/_single/kinimp.html
http://www.slovnyk.org/txt/paskoija/index.html
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 1. Березнева наукова сесія НТШ-Донецьк 2004 року. У 

березні 2004 р. проведена наукова сесія НТШ-Південний Схід, 

матеріали якої опубліковані НТШ-Донецьк. Наукова сесія від-

булася у: Донецьку (філософія, політика і геополітика, історія, 

мова та література, хімія, психологія та медицина, природничі 

науки), Луганську, Слов'янську, Краснодарі. Матеріали конфе-

ренції надруковані у 5-му томі “Донецького вісника НТШ” і 

розповсюджені в Україні, на Кубань, у Варшаві, через мережу 

бібліотек (обов’язкова розсилка) та “Сейбр-Світло”. 

 2. НТШ-Донецьк взяло участь у науковій конференції 

“Туган-Барановський та державність України” яка відбулася 

19-20 березня 2004 року у Донецькому державному університе-

ті економіки. 

3. 17 грудня 2004 р. проведена планова науково-практична 

конференція «Культурні зв'язки Донеччини з українським зару-

біжжям». Конференція підготовлена разом з відділом у справах 

національностей та міграцій Донецької обласної держадмініст-

рації, Українським культурологічним центром, Донецьким від-

діленням Товариства «Україна-Світ» та Донецькою обласною 

універсальною науковою бібліотекою. Матеріали конференції 

видані друком. 

4. У 2004 році на сайті НТШ-Донецьк за адресою 

http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh розпочата Третя міжнародна ін-

тернет-конференція “Проблеми підручника середньої і вищої 

школи”. 
 

Періодичні й серійні видання: 
 

Проект «Аналітично-інформаційний журнал «Схід» 
 

За 2004 рік підготовлено і випущено друком 6 календа-

рних чисел та Спеціальний культурологічний випуск ана-

літично-інформаційного журналу “Схід”. Загальний наклад 

журналу склав 6700 примірників (№№ 1(59) – 5(65) за 2004 

рік). В кожному числі на титульних сторінках зазначається, що 

журнал виходить за підтримки НТШ. 

http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh
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У останньому числі за 2003-й рік і №3 за 2004 рік на сторі-

нках “Сходу” розміщені матеріали О.М.Романіва (відповідно з 

нагоди 130-річчя НТШ і ювілею О.А.Купчинського). 

Наклад одного календарного випуску журналу у 2004 р. 

зменшено – 400-500 прим. Розповсюдження – розсилкою за 

списком Академії економічних наук України, по мережі бібліо-

тек України, «Сейбр-Світлу» тощо. 

Протягом звітного періоду 2004 р. журнал «Схід» залиша-

вся фаховим (за списками ВАК) з ЕКОНОМІКИ та ІСТОРІЇ. Ра-

зом з тим з 01.01.2004 втрачено ВАК-івську номінацію з філо-

софії, безпосередня причина чого (за поясненнями відповідаль-

них працівників ВАК) – зменшення представництва м. Донець-

ка у редакції філософії журналу (помер д.ф.н., проф. 

В.Мельников). Після негайної суттєвої перебудови редакції фі-

лософії журнал у лютому-березні 2004 звернувся з клопотанням 

до ВАК про поновлення в списках фахових видань з філософії 

вже на основі поновленої редакційної колегії, але це не дало 

позитивного результату. Причина – зміна ВАКом самого алго-

ритму набуття фахового статусу (рекомендації ВАК: А. - всі ор-

ганізації, які мають редакції фахових видань одночасно повинні 

мати спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій в заявле-

ній галузі; Б. - два доктори наук повинні працювати в організа-

ції). 

Внаслідок цих подій журнал у березні-квітні 2004 розпо-

чав широку кампанію консультацій з вузами та науковими 

установами Донецька та Києва, які мають відповідні спеціалі-

зовані ради, і підготовку до перереєстрації видання з новим 

списком співзасновників. Це повинно стабілізувати ситуацію і 

дозволити після перереєстрації знову увійти в списки фахових 

видань ВАК але вже на новому (вищому) якісному рівні.  

Попри існуючі труднощі журнал не зірвав графіку кален-

дарних наукових випусків і крім того вів активну культурологі-

чну, громадську та представницьку діяльність. А саме: 

1) У рамках всеукраїнської виставки-ярмарку «Фестиваль 

слов'янської книги» в «Експо-Донбас» (Донецьк, 28-30.04.04) 

обладнано стенд журналу, відбувся круглий стіл-презентація 
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журналу «Схід». Журнал відзначено Грамотою фестивалю-2004 

«За досягнення у просвітницькій і науковій роботі». 

2) Зорганізована презентація журналу в рамках конферен-

ції «Сучасні проблеми науки та освіти», 30 квітня-10 травня 

2004, м. Алушта, АР Крим. 

3) Зорганізована презентація журналу «Схід» в рамках Ре-

гіонального фестивалю «Книга та преса Донбасу-2004» (24-

26.05. 2004). 

4) Журнал “Схід” разом з НТШ і УКЦентром запросив на 

Донбас і опікувався 3-денним візитом Дм.Павличка (Донецьк-

Слов’янськ-Артемівськ). 

5) Влітку 2004 р. підготовлено і видано сумарним накла-

дом 4600 примірників унікальне видання “Спеціальний куль-

турологічний випуск журналу “Схід”, який було розповсю-

джено у Києві (2000 прим.) в рамках Творчого звіту Донеччини 

29-30 вересня 2004 р., а також через мережу бібліотек Донеч-

чини (понад 1000 прим), через Донецький інститут післядип-

ломної освіти та інш. 

Дайджест журналу “Схід” доповнено статтями 2004 року 

(тепер дайджест охоплює 1996-2004 роки) і розташовано за Ін-

тернет-адресою http://www.slovnyk.org/txt/sxid/index.html 

З 2003 р. аналітичний журнал “Схід” має індивідуальний 

№ ISSN 1728-9343. 
 

Проект “Донецький вісник НТШ” 
 

Проект розпочато у 2001 році за ініціативи голови НТШ-

Донецьк В.С.Білецького. Вийшли друком: У 2001 - т. 1 “Вісни-

ка”; У 2002 – т. 2 “Вісника”. У 2003 р. підготовлено і видано 

друком: т. 3 та т. 4 “Вісника”. Метою видання «Донецького ві-

сника НТШ» було заявлено створення нових можливостей для 

науковців Південно-Східної України у публікації їх праць. 

У 2004 р. підготовлено і видано друком т. 5 «Вісника» об-

сягом 604 стор. А5, який вміщує матеріали наукової сесії НТШ-

Південний Схід. Текст т. 5 «Вісника» повністю розташовано за 

Інтернет-адресою http://www.slovnyk.org 

http://www.slovnyk.org/txt/sxid/index.html
http://www.slovnyk.org/txt/sxid/index.html
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При роботі над “Вісником” продовжено розширення і вдо-

сконалення його редакційної колегії, виконано умови ВАК 

України щодо мінімальних квот докторів наук у складі редак-

ційної колегії (по 5 докт. наук з окремої спеціальності), що не-

обхідно для входження до списку фахових журналів у галузях: 

“філософія”, “історія”, “мова та література”, “хімія”, “технічні 

науки”, “медицина”. Надалі доцільно укладати “Вісник” не як 

інтеґральне видання (як у 2004 р.), а саме за галузевим принци-

пом, що є в плані керівництва НТШ-Донецьк на 2005 р., але по-

винно бути ще й предметом опіки окремих секцій і комісій 

НТШ.  

З 2003 р. “Донецький Вісник НТШ” має індивідуальний № 

ISSN 1728-9572. 
 

Наукові експедиції 
 

НТШ-Донецьк разом з Донецьким обласним відділенням 

Товариства “Україна-Світ” згідно з Національною програмою 

“Закордонне українство на період до 2005 року” протягом 2000-

2004 року провадило роботу по збору матеріалів і підготовці до 

видання хрестоматії-посібника “Слобожанська хвиля” для уч-

нів 9-10 класів Північно-Східної Слобожанщини (Курщина, 

Бєлгородщина, Вороніжчина). Для завершення роботи над по-

сібником “Слобожанська хвиля” була спланована і у липні 2004 

р. здійснена наукова експедиція до мм. Бєлгорода, Воронежа, 

Старого Осколу, Розсоші та ін. населених пунктів Російської 

Федерації. Учасники експедиції – к.п.н., доцент Донецького 

національного університету Вадим Оліфіренко та вчитель-

філолог Світлана Оліфіренко. 

Під час експедиції (про неї докладніше – у матеріалі 

В.В.Оліфіренка, т. 7) відвідані письменницькі організації краю, 

проведені зустрічі з сучасними письменниками, що працюють 

над українськими матеріалами, зібрано фольклорний матеріал, 

розшукано твори забутих українських письменників краю, уто-

чнено дати з їх життя та творчості. 
 

Організаційна робота НТШ-Донецьк 
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За 2004 р. НТШ-Донецьк зросло загальне число членів До-

нецького відділення НТШ, яке на 01.01.2005 складає 52 чол. 

Створено осередок НТШ у Слов’янську (протокол від 24 черв-

ня 2004 р.), який очолив відомий науковець і організатор Ва-

силь Горбачук. Водночас слід зазначити, що на Донбасі ство-

рення регіональних осередків НТШ наштовхується на пробле-

му забезпечення автономної стабільної і довгострокової діяль-

ності цих осередків (кадри, техніка, приміщення тощо). 

Якщо у 2003 році збільшення кількості членів НТШ-

Донецьк йшло значною мірою за рахунок Донецької, Лугансь-

кої і Краснодарської групи членів НТШ, то у 2004 р. відбулося 

усамостійнення Луганської групи (в двох осередках). До пого-

дження формальних юридичних процедур, пов’язаних зі стату-

сом осередку у Краснодарі, його члени вважаються іноземними 

членами Донецького відділення НТШ. 

У 2004 році проведена попередня робота по створенню 

осередку НТШ у Воронежі (на базі фахівців місцевого універ-

ситету з виїздом у Воронеж). Після завершення утворення осе-

редку НТШ-Воронеж та відповідної роботи серед науковців 

українського походження в Москві та С.-Петербурзі можна бу-

де говорити про створення підґрунтя для фундації НТШ-Росія. 

Але цей процес потребує системних зусиль. 
 

Громадсько-просвітницька та представницька діяльність 

НТШ-Донецьк 
 

У 2004 році як і у 2003 р. НТШ-Донецьк приділяло велику 

увагу громадсько-просвітницькій та представницькій діяльнос-

ті. Зокрема, це виявилося у наступному. 

1. Участь у заходах конкурсу з української мови ім. Пе-

тра Яцика (січень 2004). Подарунки всім переможцям на обла-

сному рівні видань НТШ-Донецьк (понад 50 книг). 

2. Нагородження виданнями НТШ-Донецьк перемож-

ців обласного літературного молодіжного конкурсу ім. 

В.Сосюри (лютий 2004). 
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3. Участь у круглому столі «Конституція України про 

українську мову і мовна ситуація в Україні» в Донецькому 

інституті ринку і соціальної політики (В.С.Білецький, 20.02.04). 

4. Презентація «Гірничого енциклопедичного словни-

ка» на міжнародній конференції гірників у Щирку-Кракові 

(Школа підземної експлуатації, В.С.Білецький), 23-29.02.2004. 

5. Передача Донецькій обласній універсальній бібліо-

теці газети «Свобода» за 2000-2003 роки (повна збірка).  

6. Презентація книги В.Біляєва «На неокраянім кри-

лі…» (Укр. Культуролог. Центр та НТШ-Донецьк) у школі № 

115 м. Моспине, що на Донеччині, де свого часу вчився автор 

книги В.Біляїв (спікер Уряду УНР в екзилі, керівник українсь-

кої редакції радіо «Голос Америки», член НСПУ). 

7. Передача унікального видання «Людина» зафундо-

ваного Гр. Малиновським в бібліотеки медичних вузів та 

училищ Донеччини та провідним науковцям-медикам (20 

книг від «Сейбр-Світла» в обмін на видання НТШ-Донецьк) – 

лютий-березень-квітень 2004. 

8. Пересилання всіх видань НТШ-Донецьк за 2003 рік 

організації «Сейбр-Світло» (по 5 примірників). 

9. Передача видань НТШ-Донецьк для шкіл 

м.Макіївки (перша партія – 30 книг) – через осередок Товари-

ства Української Мови (П.Пшеничний). 10.04.04. 

10. Запрошення на Донеччину видатного письменни-

ка, громадського та політичного діяча Дм. Павличка (від 

журналу «Схід», УКЦентру, НТШ-Донецьк). Інформаційне та 

організаційне забезпечення візиту на Донеччину Дм.Павличка 

(27-29.04.04). Організація масових творчих зустрічей 

Дм.Павличка зі студентами вузів Донбасу (Донецьк, Сло-

в'янськ), пресою, забезпечення виступів на обласному телеба-

ченні і радіо; участь в урочистому відкритті «Фестивалю сло-

в'янської книги»). 

11. Участь у всеукраїнській виставці-ярмарку «Фести-

валь слов'янської книги» в «Експо-Донбас» (28.04.04). Пре-

зентація в рамках виставки журналу «Схід», видань НТШ.  
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12. Організація і проведення в Ялті (КРИМ) координа-

ційної наради НТШ-Донецьк та НТШ-Крим (3.05.04). Учас-

ники: проф. В.С.Білецький (Донецьк), проф. П.В.Вольвач (Сім-

ферополь), проф. Р.С.Яремійчук (Сімферополь, Ів-Франківськ), 

проф. М.Я.Вишняк(Сімферополь), проф. В.І.Гуменюк (Сімфе-

рополь), доц. В.В.Оліфіренко (Донецьк), доц. С.О.Кочерга (Ял-

та), О.Ф.Нирко (Ялта). 

13. У рамках 30·2-хв. теле- та 10·2-хв. радіопередач 

(Донецьк і область) присвячених 10-річчю «Українського 

культурологічного центру» для широкого загалу презенто-

вані видання НТШ-Донецьк (третя декада травня 2004). 

14. Акція «НТШ-Донецьк – Криму». НТШ-Донецьк та 

Українським культурологічним Центром Донецька: 

- у травні 2004 р. передано навчальним та науковим закла-

дам Криму 40 книг і журналів (Алушта, Ялта). 

- у жовтні 2004 р. проведено моніторинг наявності книг ви-

даних Укр. Культур. Центром і НТШ-Донецьк у 

мм.Сімферополі та Ялті. Передано нові видання в Українську 

гімназію м.Сімферополя, Гуманітарний інститут м. Ялти, ВУЗи 

м.Сімферополя. 

- у № 5(63) аналітично-інформаційного журналу “Схід” на 

обкладинці і перших сторінках журналу анонсовано знакову 

для Криму і м.Сімферополя подію – відкриття 1 вересня 2004 р. 

української гімназії на 700 учнів у новому сучасному примі-

щенні.  

15. В рамках візиту представника економічного відді-

лу посольства США в Україні Дж.Роберта Гарверіка зустріч 

з ним представників аналітичного журналу «Схід»: шеф-редак-

тора В.С.Білецького та редактора відділу економіки 

В.І.Ляшенка (в числі трьох експертів з економічної проблема-

тики регіону Донбасу) – 21.05.2004. Передача журналу «Схід» в 

посольство США. 

16. Презентація і передача видань НТШ-Донецьк у 

Фонді ім. В.Стуса (м.Донецьк, 20.05.2004). Нарада з головою 

оргкомітету Донбаського історико-літературного музею ім. 

В.Стуса Федоровим О.М. 
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17. Участь у регіональному Форумі «Книга і преса 

Донбасу-2004». 24-29.05.04. Книга В.Пірка “Заселення і госпо-

дарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст.” – Донецьк: 

Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 

224 с. одержала Диплом переможця в номінації «Суспільні і 

політичні науки». Вручення автору нагород (Диплом, фігура 

«Золоте перо» та пам'ятна медаль Нацбанку України) на засі-

данні кафедри історії, історіографії та археології Донецького 

національного університету (27.05.04).  

18. Організація книжкового кіоску технічних видань 

НТШ на Міжнародній конференції по збагаченню корисних 

копалин (спільно з оргкомітетом конференції). 29.05.04. м. Мі-

лекіне, Донецька область. 

19. Участь у круглому столі «Духовність і засоби масо-

вої інформації: роль слова у формуванні сучасної особисто-

сті». 3 червня 2004. Донецька універсальна обласна бібліотека, 

Управління у справах преси та інформації облдержадміністра-

ції Донецької області. 

20. Участь у засіданні «Ради з питань національної 

мовної політики» при Донецькій облдержадміністрації. 3 

червня 2004. Порядок денний: 1. Про стан реалізації заходів 

щодо поліпшення роботи з всебічного розвитку і функціону-

вання української мови як державної в Донецькій області. 2. 

Про роль ЗМІ у висвітленні етнополітичної ситуації та розвитку 

міжнаціональних відносин. Виступ В.С.Білецького, зокрема з 

практики роботи журналу «Схід». 

21. Презентація у Донецькому обласному управлінні 

Державного департаменту України з питань виконання по-

карань монографії В.В.Білецького “Виправлення девіант-

ної особистості: філософський погляд”, виданої за участі 

Донецького НТШ. 7.06.04. Лист-подяка департаменту на ім’я 

ректора Донецького державного університету управління (міс-

це праці автора). 

22. Допомога бібліотечками видань НТШ-Донецьк Лу-

ганському та Запорізькому університетам (загалом 50 книг 

та журналів). 20-30.06.04. 
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23. Розповсюдження видання “На неокраянім крилі…” 

В.Біляїва (штрихи до літературних портретів письменників діа-

спори) в дитячих бібліотеках Донеччини (50 книг через мережу 

дитячих бібліотек, липень 2004 р.). 

24. Участь у міжнародному Круглому столі “Перехід 

України до сталої демократії”, який проводився у Інтернет-

форматі за участі США, Великобританії, Польщі, України. 

13-14 вересня, Донецький офіс Фундації “Україна-США”. 

25. Подарунок бібліотечок книг НТШ-Донецьк для: 

- української школи № 1 м. Артемівська (через В.Т.Тере-

щенка) – 25 книг (26 липня 2004 р.); 

- школи-гімназії № 30 м. Донецька (жовтень 2004); 

- школи смт Новогродівське, Донецької обл.(жовтень 2004); 

- бібліотеки мікрорайону “Черемушки” м.Макіївки. 

26. Презентація “Малої гірничої енциклопедії” в рам-

ках “Українсько-польського гірничого форуму” (12-19 вере-

сня, Ялта, Крим). Домовленість про участь польських фахівців 

у підготовці матеріалів для т.3 “Гірничого енциклопедичного 

словника”. 

27. Участь в Творчому звіті Донеччини 29-30 вересня 

2004 р. в м. Києві (В.С.Білецький, Г.В.Сімченко). 

28. В рамках Програми підтримки бібліотек сільських 

шкіл Старобешівського р-ну Донеччини – передача школам 

видань НТШ-Донецьк (50 одиниць). 

29. Ініціація ряду заходів по вшануванню на малій ба-

тьківщині – в м.Вільнянськ Запорізької обл. заслуженої ар-

тистки України Катерини Хом’як, нагородженої у 2004 р. 

орденом Княгині Ольги (Львівський академічний драма-

тичний театр ім. М.Заньковецької). Передача раніше підго-

товленої НТШ-Донецьк книги про життєвий шлях артистки на 

місцеве радіо, в інші ЗМІ, а також у Запорізький драматичний 

театр, участь у зустрічах з земляками артистки в бібліотеці і 

музеї м. Вільнянськ тощо. Серпень-вересень 2004 р. 

30. Шефська методична та технічна допомога у ство-

ренні Донецького осередку нової всеукраїнської громадсь-

кої організації “Українська взаємодопомога”. Організація 
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опікується ІV хвилею трудової еміграції з України та сучасни-

ми українськими заробітчанами за кордоном. Розміщення сайту 

Донецького осередку за адресою http:// 

www.uvdonbas.iatp.org.ua 

31. Творчі контакти з науковими колами української 

діаспори у Варшаві, Кракові та Парижі (від січня до листо-

пада 2004 р., В.О.Соболь, Леся Оліфіренко, В.С.Білецький). 

32. Участь у заходах проведення “Дня української пи-

семності та мови”: 

- у Донецькому інституті ринку та соціальної політики 

(к.філ.н. Леся Оліфіренко, д.т.н. В.С.Білецький). 9-10.11.2004 

р.; 

-  виступ голови НТШ-Донецьк проф. В.С.Білецького 9 

листопада 2004 р. на Макіївському телебаченні “Юніон”. 

33. Інтерв’ю голови НТШ-Донецьк Володимира Білецько-

го фінському радіо і телебаченню “АО Юлейсрадіо” (Черстін 

Кронвалл) та два інтерв’ю “Радіо Канада” (Ліна Гаврилова) - 

грудень 2004 року. 

34. У грудні 2004 р. НТШ-Донеччина та Укр. культу-

рологічним центром м. Донецька надана допомога бібліоте-

чками наших видань (загалом 150 книг та журналів): Полтав-

ській обласній бібліотеці, Луганській обласній бібліотеці, біб-

ліотеці педагогічного університету ім. Драгоманова (Київ), 

Львівського національного університету (через Б.Якимовича та 

Г.Чопика). 

35. Участь у роботі і виступ на Надзвичайних зборах 

НТШ 27.11.04. у м. Львові (В.С.Білецький). 
 

ВИСНОВКИ 
 

Таким чином, у 2004 році НТШ-Донецьк вело активну ро-

боту в різних напрямках – наукову, видавничу, громадську, ор-

ганізаційну. Вислід цієї роботи такий. 

 По-перше, Донецьке відділення НТШ у 2004 р. має сут-

тєвий науковий доробок, який виявився у підготовці і випуску 

друком фундаментальних енциклопедичних видань, моногра-
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фій, посібників – загалом 8 видань та понад 200 наукових ста-

тей. 

 По-друге, Донецьке відділення НТШ суттєво розшири-

ло і підтримує свій територіальний вплив (крім Донеччини – 

Кубань, Крим, Запоріжжя, Луганськ, Сх. Слобожанщина – Бєл-

город, Воронеж, Старий Оскол, Розсош). Вперше здійснена на-

укова експедиція у Східну Слобожанщину. 

 По-третє, НТШ-Донецьк успішно здійснює програму 

відкриття і підтримки періодичних та серійних видань. Загалом 

у 2004 р. НТШ-Донецьк фактично має 4 (чотири) періодичних 

видання (всі вони мають реєстрацію ISSN):  

1. “Донецький Вісник НТШ” (заснований у 2001); ISSN 

1728-9572. 

2. Разом з “Українським Культурологічним Центром” – 

аналітичний журнал “Схід” (виходить з 1995); ISSN 1728-9343. 

3. Разом з Центром гуманітарної освіти НАНУ та УКЦен-

тром - “Проблеми сучасного підручника для середньої і вищої 

школи” (виходить з 2002 р., готується число 3). ISSN 1810-4126. 

4. У 2004 р. у Паризькому центрі ISSN зареєстровано за № 

ISSN 1814-1617 нове видання “Хроніка Донецького відділення 

Наукового товариства ім. Шевченка”, 1-й том готується. 

Крім того, діє програма “Серія “Бібліографія вчених Дон-

басу” (виходить з 1998 р.). 

 По-четверте, продовжується активна робота НТШ-

Донецьк по розвитку українського сектора Інтернету, що має 

непересічну вагу як для розширення українського інформацій-

ного поля, так і для зростання авторитету публічної громадсь-

кої організації – НТШ. 

 По-п’яте, НТШ-Донецьк суттєво розширені масштаби 

роботи в ділянці наукових та науково-практичних конференцій. 

 По-шосте, попри тимчасову відсутність (на початку 

2004 року) поліграфічної техніки і відсутність сучасної поліг-

рафічної техніки (є тільки старі RIZO формату А4), НТШ-

Донецьк у 2004 р. збільшило обсяг видавничої роботи. 
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 По-сьоме, активізується громадсько-організаційна дія-

льність НТШ-Донецьк, яка вийшла на новий рівень ще у 2003 

р. і у 2004 р. надалі вдосконалюється та розширюється. Це один 

з пріоритетів НТШ у Донецьку. 

 По-восьме, суттєво посилився міжнародний аспект ро-

боти НТШ-Донецьк. У 2004 р. організація здійснила творчі ко-

нтакти з науковцями Польщі, Росії, США, Франції, Канади.  

Перспективи діяльності Донецького відділення НТШ за-

лежать, як і раніше, від матеріальної і кадрової забезпеченості 

організації, ініціативи лідерів НТШ-Донецьк та окремих науко-

вих напрямків. Важливим для організації залишається пробле-

ма її структурування та розвиток в межах Донецької області. 

В цілому, попри вельми складний у громадсько-політично-

му відношенні 2004 рік (вибори Президента України і особливі 

умови на Донбасі) слід констатувати зростаючу результатив-

ність НТШ-Донецьк, яке оптимально поєднавши свою роботу з 

рядом інших громадських організацій (Український культу-

рологічний центр, Товариство “Україна-Світ” та ін.) виявляє 

ознаки автономної самоорганізації, стійкості, відіграє помітну 

роль у регіоні й Україні як недержавна наукова фундація. 
 

 


