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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та схвалення тексту статті «Аналіз Танаху з точки зору гіпотези існування 

архівів у давніх євреїв в епоху царів». 
Доповідає: Левченко Л.Л. 

2. Розгляд та схвалення тексту статті «З історії Новополтавського єврейського сільсько-
господарського технікуму (інституту) Новобузького району Миколаївської області у 
1924-1934 роках». 

Доповідає: Серединський О.В. 
 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Левченко Л.Л. – директора держархіву області, д. і. н. 
Доповідач зазначила, що для участі у VIII Міжнародній науково-практичній конфере-

нції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я» нею підготовлено статтю «Аналіз Та-
наху з точки зору гіпотези існування архівів у давніх євреїв в епоху царів». 
 Текст статті додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Тригуб О.П. – завідувач та професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 
політики ЧНУ імені Петра Могили, д. і. н. 

Виступаючий зазначив, що публікація є частиною дослідження автора в царині всес-
вітньої історії архівів, до складових якої належить зберігання історичної пам’яті єврейським 
народом. Її присвячено аналізу національної пам’ятки єврейського народу – Танаху (Старий 
Заповіт) з точки зору відображення в ньому відомостей про ведення діловодства та архівної 
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справи за часів давнього Ізраїлю та Юдеї (за об’єднаного царства, ХІ-Х ст.. до н.е., та епохи 
Першого Храму, ІХ-VІІ ст.. до н. е.). Досвід євреїв у зберіганні архівної спадщини має не 
лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки єврейський народ довгий час не мав вла-
сної держави, а відтак не мав державних архівів або будь-яких інших архівних закладів, у 
котрих зазвичай інші народи заховували цінні історичні документи. Ось чому ті методи, за-
вдяки котрим євреям вдалося зберегти колективну пам’ять та ідентичність, варті ретельного 
вивчення й засвоєння іншими народами, особливо тими, котрі також втратили архіви або не 
мали можливості їх заснувати. На підставі аналізу Танаху автор приходить до висновку про 
наявність діловодства, диференціацію документів за видами, організацію зберігання їх у цар-
ському, храмовому архівах, а також архівах місцевої адміністрації, військових, нотаріальних 
та приватних, наводить імена чиновників, відповідальних за укладання та зберігання доку-
ментів. 

Запропонував схвалити текст статті «Аналіз Танаху з точки зору гіпотези існування 
архівів у давніх євреїв в епоху царів» та рекомендувати для участі у VIII Міжнародній нау-
ково-практичній конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст статті «Аналіз Танаху з точки зору гіпотези існування архівів у 
давніх євреїв в епоху царів» та рекомендувати для участі у VIII Міжнародній науково-
практичній конференції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я». 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Серединського О.В. – заступника начальника відділу інформації та використання до-
кументів держархіву області, к. і. н. 

Доповідач зазначив, що для участі у VIII Міжнародній науково-практичній конферен-
ції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я» підготовлено статтю «З історії Новопол-
тавського єврейського сільськогосподарського технікуму (інституту) Новобузького району 
Миколаївської області у 1924-1934 роках». У статті на підставі аналізу документів із фондів 
державного архіву Миколаївської області надано відомості з історії Новополтавського єврей-
ського сільськогосподарського технікуму (інституту) Новобузького району Миколаївської 
області у 1924-1934 роках, охарактеризовано навчальну діяльність установи як єврейської 
національної. 
 Текст статті додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву з основної діяльності.  

Виступаюча зазначила, що у статті викладено історію створення та діяльності навча-
льного закладу, викладачі та студенти котрого були єврейської національності. 

Новополтавський єврейський сільськогосподарський технікум Новобузького району 
Миколаївського округу (нині Миколаївської області) був створений 1924 року на базі Ново-
полтавської сільськогосподарської школи. Предмети в ньому викладали єврейською мовою. 
У 1925-1926 навчальному році в технікумі працювали 6 викладачів (наприкінці року – 7 ви-
кладачів). Діяли підготовчий курс, на якому навчалось 47 студентів, та перший курс – 
27 студентів. Термін навчання в технікумі був трирічним. Технікум мав кабінети: зоологіч-
ний, фізичний, суспільствознавства, метрології та геології, хімічну та ботанічну лабораторії. 
Всі без виключення студенти працювали в господарстві технікуму під керівництвом завіду-
вача господарства та викладачів. У 1926-1927 навчальному році при Новополтавському сіль-
ськогосподарському технікумі був відкритий другий курс. Технікум мав навчально-
допоміжне господарство, яке складалось з 500 десятин землі, трьох тракторів та двох пле-
мінних розплідників рогатої худоби та англійських білих свиней.  



 3

4 березня 1930 року колегія Народного Комісаріату просвіти УРСР прийняла постано-
ву про реорганізацію Новополтавського єврейського сільськогосподарського технікуму в єв-
рейський сільськогосподарський інститут, тому що технікум вже не міг задовольнити потре-
би єврейських сільськогосподарських колективів у кадрах високої кваліфікації. Новий інсти-
тут складався із агрономічного та зооветеринарного факультетів та робфаку, готував високо-
кваліфікованих спеціалістів сільського господарства для великих зернових та м'ясо-
молочних господарств в Україні. 

З середини 1930-х років, в умовах гальмування політики коренізації, почали закривати 
навчальні заклади з рідною мовою навчання, у тому числі єврейські. 1934 року студентів пе-
ревели до Одеського сільськогосподарського інституту. В самій Новополтавці на базі коли-
шнього інституту була створена середня зоотехнічна школа конярства, з назви котрої зникла 
назва «єврейська». 

Запропонувала схвалити текст статті «З історії Новополтавського єврейського сільсь-
когосподарського технікуму (інституту) Новобузького району Миколаївської області у             
1924-1934 роках» та рекомендувати для участі у VIII Міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Історичні мідраші Північного Причорномор’я». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст статті «З історії Новополтавського єврейського сільськогосподар-
ського технікуму (інституту) Новобузького району Миколаївської області у 1924-1934 ро-
ках» та рекомендувати для участі у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Іс-
торичні мідраші Північного Причорномор’я». 
 
 
Голова          Л. ЛЕВЧЕНКО  
 
 
Секретар          М. МЕЛЬНИК 


