
 

 
Державна архівна служба України 

 
Миколаївська обласна державна  

адміністрація 
 

Державний архів  
Миколаївської області 

 

 
ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
 
20.10.2016 № 10 
 
м.Миколаїв 
 
Голова – Левченко Л.Л. 
Секретар – Мельник М.О. 
Присутні члени науково-методичної ради: Колесник Н.А., Климова Л.С., Пікуль Г.Б.,        
Серединський О.В., Тригуб О.П., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 
 
 
Порядок денний: 

 
Розгляд та затвердження експозиційного плану  документальної он-лайнової виставки 
«До 150-річчя від дня народження С. І. Гайдученка, юриста, археолога, дослідника 
Ольвії, першого директора Миколаївського міського природничо-історичного му-
зею». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

 
СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання на 2016 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «До 150-річчя від дня 
народження С.І.Гайдученка, юриста, археолога, дослідника Ольвії, першого директора Ми-
колаївського міського природничо-історичного музею», котру планується оприлюднити на 
офіційному веб-сайтові держархіву області. 

Сергій Іванович Гайдученко – юрист, археолог, краєзнавець, суспільний діяч, перший 
директор Миколаївського міського природничо-історичного музею – народився 1 жовтня 
1866 року у м. Полтава у родині міщанина. Після завершення 1891 року юридичного факуль-
тету Новоросійського університету (м. Одеса) обіймав посади судового слідчого, товариша 
прокурора Херсонського окружного суду, з 1904 року – мирового судді у м. Миколаїв, неод-
норазово був обраний гласним Миколаївської міської думи та членом міської управи, вико-
нував обов’язки голови міської медичної комісії. 
 С.І. Гайдученко збирав власну етнографічну колекцію  (згодом подаровану ним при-
родничо-історичному музеєві), проводив археологічні дослідження. 1901 року Одеське това-
риство історії та старожитностей визнало С.І.Гайдученка членом-кореспондентом. 
С.І.Гайдученко став одним з ініціаторів створення Миколаївського відділення культурно-
просвітницького товариства «Просвіта» і 22 лютого 1907 року був обраний членом ради но-
воствореної організації. 
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1913 року увійшов спочатку до складу комісії зі створення міського природничо-

історичного музею при Миколаївській міській думі, а потім став його першим директором. 
Завдяки його зусиллям у 1914-1917 рр. музейна експозиція поповнювалась раритетними пре-
дметами. Завдяки участі С.І.Гайдученка в археологічних розкопках в Ольвії музей 1920 року 
поповнився 1634 експонатами. 

Помер Сергій Іванович Гайдученко 18 вересня 1922 року, похований на старому ми-
колаївському цвинтарі. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Сидоренко А.І. – завідувач кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаїв-
ської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 21 документ з 
фондів Миколаївської міської думи (ф. 222), Українського товариства «Просвіта» у Микола-
єві (ф. 206) та особового фонду С.І.Гайдученка (ф. 470): листування з Імператорською архео-
логічною комісією Міністерства імператорського двору та Миколаївською міською музей-
ною комісією щодо проведення С.І.Гайдученком розкопок; списки гласних Миколаївської 
міської думи, де значиться С.І.Гайдученко тощо. 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«До 150-річчя від дня народження С.І.Гайдученка, юриста, археолога, дослідника Ольвії, 
першого директора Миколаївського міського природничо-історичного музею» та рекоменду-
вати до розміщення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «До 150-річчя 
від дня народження С.І.Гайдученка, юриста, археолога, дослідника Ольвії, першого директо-
ра Миколаївського міського природничо-історичного музею» та рекомендувати до розмі-
щення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
Секретар          М.О.Мельник 


