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Порядок денний: 

1. Розгляд та  затвердження експозиційного плану документальної онлайнової вистав-
ки «Волосні земські управи періоду Української революції». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та  схвалення текстів доповідей «З історії Миколаївської міської громадсь-

кої бібліотеки», «З історії Миколаївського українського пересувного драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка», «Дитяча організація «Зірка» у Миколаєві» для участі у Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Інформаційні комунікації в культурі та мистецтві». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-
таря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану оргроботи держархіву на 2021 рік нею 
підготовлено документальну онлайнову виставку «Волосні земські управи періоду Українсь-
кої революції», котру планується оприлюднити на офіційному вебсайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Климова Л.С. – молодший науковий співробітник відділу організаційної,                
режимно-секретної роботи та управління персоналом. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 58 документів 
з фондів волосних земських управ Херсонської губернії, котрі діяли на території сучасної 
Миколаївщини у 1917-1920 рр.: Ілліно-Парутинської (Парутинської) Одеського повіту 
(ф. 322), Антонівської (ф. 313), Богоявленської (ф. 316), Воскресенської (ф. 319),                        
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Громоклей-Архангельської (ф. 320), Інгульської (ф. 321), Новобузької (ф. 217), Петрівської 
(ф. 333) Херсонського повіту. 

На виставці представлено протоколи зборів гласних та сільських зборів земств, при-
суди сільських товариств (копії), листування волосних земських управ щодо урегулювання 
земельних питань, розподілу продовольства, вжиття заходів до охорони населених пунктів 
від банд грабіжників та ін.  

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної онлайнової виставки 
«Волосні земські управи періоду Української революції» та рекомендувати для оприлюднен-
ня на офіційному веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план документальної онлайнової виставки «Волосні 
земські управи періоду Української революції» та рекомендувати для оприлюднення на офі-
ційному веб-сайті держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-
таря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Інформаційні комунікації в культурі та мистецтві», організованій ВП «Миколаївська філія 
Київського національного університету культури і мистецтв», співробітниками відділу інфо-
рмації та використання документів підготовлено тексти доповідей «З історії Миколаївської 
міської громадської бібліотеки» (автор Мельник М.О.), «З історії Миколаївського українсь-
кого пересувного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка» (автор Крикалова І.В.), «Дитяча 
організація “Зірка” у Миколаєві» (автор Іванова Г.А.). 
 Тексти доповідей додаються. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що доповідь «З історії Миколаївської міської громадської біб-
ліотеки» містить інформацію про створення та діяльність Миколаївської міської громадської 
бібліотеки з 1881 року по 1920 рік, коли її було націоналізовано та підпорядковано відділові 
народної освіти як центральну міську бібліотеку. 1938 року заклад було перейменовано на 
обласну бібліотеку для дорослих, у вересні 1964 року вона отримала нове приміщення по 
вул. Московська, 9. Нині Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека є одним із 
провідних просвітницьких та культурних центрів області. 

У доповіді викладено відомості про затвердження статутів бібліотеки, персональний 
склад її дирекції, формування книжкового та газетного фондів, статистичні відомості про кі-
лькість читачів, проведення платних публічних лекцій на користь бібліотеки та ін. 

Запропонувала схвалити текст доповіді «З історії Миколаївської міської громадської 
бібліотеки» та рекомендувати для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Інформаційні комунікації в культурі та мистецтві». 

Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д .і. н.  

Виступаючий зазначив, що Миколаївський український пересувний драмтеатр 
ім. Т. Г. Шевченка був організований у травні 1944 р., одразу після звільнення області та 
м. Миколаїв від нацистських окупантів. Театр виїжджав з виставами та концертами до війсь-
кових частин і шпиталів, районних центрів Миколаївської та Херсонської областей. У репер-
туарі театру були твори Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, І. Котляревсько-
го, А. Чехова, М. Старицького, І. Франка. 1959 р. на виконання постанови уряду УРСР від 
25 липня 1959 р. № 1296 «Про заходи з упорядкування мережі та поліпшення роботи театрів 
і концертних організацій Української РСР і скорочення їм дотації з державного бюджету» та 
відповідно до наказу Миколаївського обласного управління культури від 05 вересня 1959 р. 
№ 170 «Про впорядкування мережі мистецьких закладів області» Миколаївський українсь-
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кий пересувний драмтеатр ім. Т.Г. Шевченка був ліквідований, актори та технічний персонал 
звільнені, майно та обладнання передані на баланс новоствореному обласному українському 
музично-драматичному театру. 

 Доповідь містить відомості про створення, діяльність і репертуар театру, статистичні 
дані про кількість підготовлених та проведених вистав (виїзних і гастрольних) і концертів 
(платних і шефських), кількість глядачів, особовий склад та ін. 
 Запропонував схвалити текст доповіді «З історії Миколаївського українського пересу-
вного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка» та рекомендувати для участі у Всеукраїнсь-
кій науково-практичній конференції «Інформаційні комунікації в культурі та мистецтві». 
 Федорович О.В. – начальник відділу організаційної, режимно-секретної роботи та 
управління персоналом.  
 Виступаюча зазначила, що 1917 року на хвилі Української революції постало питання 
про започаткування освіти українською мовою й на українських засадах, адже система 
управління освіти була суцільно зрусифікована. Українство взялося реалізовувати громадян-
ські свободи: політичної діяльності, думки і слова, громадських зібрань, творчості та вибору 
мови навчання і спілкування. Завдячуючи українській інтелігенції весною 1917 року розпо-
чався процес створення й поширення національних культурно-освітніх організацій, а саме – 
“Просвіт”, діяльність яких була особливо популярною серед різних соціальних груп насе-
лення.  
 1 травня 1917 року в актовій залі 1-ї чоловічої Олександрівської гімназії відбулося ві-
че учнів-українців миколаївських шкіл, на котрому було засновано українську учнівську спі-
лку “Зірка”. На меті спілки було заснування бібліотеки, підготовка інструкції для роботи на 
селі, налагодження відносин з українськими навчальними організаціями інших міст тощо. 
 Запропонувала схвалити текст доповіді «Дитяча організація “Зірка” у Миколаєві» та 
рекомендувати для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційні 
комунікації в культурі та мистецтві». 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити тексти доповідей «З історії Миколаївської міської громадської бібліоте-
ки», «З історії Миколаївського українського пересувного драматичного театру ім. Т. Г. Шев-
ченка», «Дитяча організація “Зірка” у Миколаєві»  та рекомендувати для участі у Всеукраїн-
ській науково-практичній конференції «Інформаційні комунікації в культурі та мистецтві». 
 
 
Голова         Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


