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Порядок денний: 

 

Розгляд та схвалення тексту радіопередачі «Діяльність Українського товариства 

«Просвіта» на Миколаївщині». 

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 2017 рік підготовлено текст радіопередачі «Діяльність Українського товариства 

«Просвіта» на Миколаївщині», котру планується оприлюднити на радіоканалі «Миколаїв 

FM». 

 Текст радіопередачі додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сидоренко А.І. – доцент кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаївсь-

кої філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н.  

Виступаюча зазначила, що на початку 1907 року група миколаївських ентузіастів на 

чолі з М.Аркасом вирішила створити миколаївський осередок товариства „Просвіта”. Мико-

лаївським педагогом і художником Ю.Маковським був підготовлений статут, схвалений на 

загальних зборах. Офіційна реєстрація миколаївської „Просвіти” відбулася 16 лютого 1907 

року. У статуті новоствореної громадської організації чітко вказано мету її діяльності: „до-

помогти розвиткові української культури і просвіті українського народу його рідною мо-

вою”. Вже за місяць новостворене товариство об’єднувало більше 100 осіб, наприкінці року 

– майже 180  членів. Завдання розвивати національну свідомість українського народу не за-

вадило „Просвіті” приймати до свого складу представників інших національностей. 
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Товариство поширювало українські видання навчальної, історичної, художної лі-

тератури, здійснювало обмін книжковими новинками з товариствами «Просвіта» в інших мі-

стах. Діяла при товаристві бібліотека, фонд якої на початку 1911 року становив близько чо-

тирьох тисяч книг та періодичних видань. Особливу увагу товариство приділяло лекціям, ви-

вченню історичного минулого України. Плідною була й культурно-освітня діяльність това-

риства. З дня заснування „Просвіти” проводились сімейні літературно-музичні вечори з тан-

цями, в яких, окрім сольних виступів, брали участь драматична трупа і хор товариства. 

Документи товариства довгий час перебували на таємному зберіганні, як і особовий 

фонд його засновника та першого очільника М.М.Аркаса, і лише 1898 року були розсекрече-

ні. Відтоді документи товариства досліджені користувачами, на їх підставі укладено багато 

цікавих наукових праць. 

У тексті радіопередачі викладено історію створення та діяльності товариства «Просві-

та» на Миколаївщині, надано цікаві статистичні дані, є відомості про наступника організації 

– створене 1989 року Миколаївське обласне товариство української мови ім. Т.Шевченка, яке 

у грудні 1992 року було перейменоване на Миколаївську обласну (з червня 1993 року – кра-

йову) організацію Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім. Т.Шевченка. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі «Діяльність Українського товариства 

«Просвіта» на Миколаївщині» та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Микола-

їв». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1.1. Схвалити текст радіопередачі «Діяльність Українського товариства «Просвіта» на 

Миколаївщині» та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв FM». 

 

 

Голова          Л.Л.Левченко  

 

Секретар          М.О.Мельник 


