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Кузьменко Н.В., Пікуль Г.Б., Серединський О.В., Сидоренко А.І., Тригуб О.П. 
 
 
Порядок денний: 

 
1. Розгляд та затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2019 рік. 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та схвалення тексту статті "Миколаївська Рада об'єднаних українських ор-
ганізацій в 1917-1919 роках". 

Доповідає: Левченко Л.Л. 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач представила план роботи науково-методичної ради держархіву області на 

2019 рік (додається), укладений відповідно до плану розвитку архівної справи держархіву 
області на 2019 рік, плану науково-методичної роботи держархіву області на  2019 рік та 
плану публікаційної роботи держархіву області на 2019 рік. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити план роботи науково-методичної ради держархіву області на 2019 рік. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Левченко Л.Л. – директора держархіву області, д. і. н. 
Доповідач зазначила, що для публікації у журналі "Наукові праці" Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили нею підготовлено статтю "Миколаївська 
Рада об'єднаних українських організацій в 1917-1919 роках". У статті висвітлено діяльність 
Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій – політичного виборного органу, 
котрий очолював український рух у Миколаєві в період Української революції 1917–1921 рр. 
 Текст статті додається. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету          
ім. Петра Могили, д. і. н.  

Виступаючий зазначив, що у діяльності Ради автором виокремлено три періоди: «про-
світянський» (за Української Центральної Ради, коли більшість її членів була вихідцями з 
Миколаївського товариства «Просвіта»), «конспіративний» (за Гетьманату П. Скоропадсько-
го), «петлюрівський» (за Директорії). Аналіз цих періодів свідчить, що члени Ради об-
стоювали ідейні погляди Української Центральної Ради та Директорії, яка вважала себе пра-
вонаступницею Центральної Ради. За свідченням самої Миколаївської Ради об’єднаних 
українських організацій, за гетьманського періоду вона проводила роботу конспіративно, го-
туючи антигетьманське повстання. 

Рада сприяла українізації військ, поширювала серед громадян інформацію про діяль-
ність центрального українського уряду, певною мірою впливала на роботу міських держав-
них установ і вибір кандидатур на керівні посади, організовувала охорону державних уста-
нов силами українських військових підрозділів, забезпечувала громадський порядок у місті, 
здійснювала запис до загону «Вільного Козацтва», надавала рекомендації до формування 
складу караульної команди, вела перемовини з отаманом Н. Григор’євим, залишками німе-
цьких військ, англо-французами. Рада двічі перебирала на себе всю повноту влади в Мико-
лаєві. Не підлягає сумнівам те, що Рада була досить впливовим гравцем на політичній арені 
Миколаєва з березня 1917 р. до лютого 1919 р., хоча результатам її діяльності шкодила її 
фінансова неспроможність. 

Запропонував схвалити текст статті "Миколаївська Рада об'єднаних українських орга-
нізацій в 1917-1919 роках" та рекомендувати до публікації у журналі "Наукові праці" Чорно-
морського національного університету імені Петра Могили. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст статті "Миколаївська Рада об'єднаних українських організацій в 
1917-1919 роках" та рекомендувати до публікації у журналі "Наукові праці" Чорноморського 
національного університету імені Петра Могили. 
 
 
Голова          Л. ЛЕВЧЕНКО 
 
 
Секретар          М. МЕЛЬНИК 


