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ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ» 

 
 

30-31 березня 2016 року у Миколаївському облас-

ному краєзнавчому музеї відбулася наукова конфере-

нція «Військова історія Північного Причорномор’я: 

від найдавніших часів до сьогодення». Захід проводився 

в рамках програми військово-патріотичного вихован-

ня населення Миколаївської області на 2015–2020 р., 

затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради 

від 30 липня 2015 р. ғ 24.  

Головна мета конференції полягала у вивченні ро-

лі військових конфліктів у становленні сучасної куль-

турної, етнічної, політичної та економічної ситуації в 

регіоні. Роботу конференції відкрив начальник управ-

ління культури, національностей та релігій Миколаїв-

ської облдержадміністрації, кандидат філософських 

наук М. Ф. Димитров, який наголосив, що тема заходу 

є однією з найтрагічніших сторінок в історії суспільс-

тва, яка лише зараз, завдяки відкритості архівів, до-

помагає розкрити маловідомі аспекти історії. Дирек-

тор обласного краєзнавчого музею В. А. Михайлов 

побажав учасникам конференції професійного спілку-

вання, успішного обміну думками та наснаги у дослі-

дницькій діяльності. 

У конференції взяли участь 49 учасників з Києва, 

Херсона, Одеси, Миколаєва, серед яких 9 докторів 

наук, а саме – професор кафедри джерелознавства та 

спеціальних історичних дисциплін Інституту історич-

ної освіти Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова О. В. Потильчак, д-р іст. наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник інституту археології НАН України  

О. В. Симоненко, д-р іст. наук, професор, завідувач 

кафедри історії Чорноморського державного універси-

тету імені П. Могили Ю. В. Котляр, д-р іст. наук, про-

фесор, завідуюча кафедрою історії та археології Мико-

лаївського національного університету ім. В. О. Сухо-

млинського Н. О. Рижева, д-р іст. наук, доцент кафед-

ри історії Чорноморського державного університету 

імені П. Могили І. С. Міронова, д-р іст. наук, профе-

сор кафедри оперативного мистецтва Національного 

університету оборони України ім. І. Черняховського 

С. В. Сидоров та ін., а також 18 кандидатів наук.  

До пленарного засідання були включені доповіді, 

що відображають ідеологію та тематику усієї конфе-

ренції, а саме: «Периодизация военного дела кочевни-

ков раннего железного века» О. В. Симоненка, «Регу-

лярна армія і народ у військовій історії України»  

Ю. В. Котляра, «Радянські режимні установи для 

військовополонених та інтернованих іноземців на 

півдні УРСР у 1944–1950-х рр.» О. В. Потильчака, 

«Николаевский процесс над немецкими военноплен-

ными военными преступниками (10–17 января 1946 г.)» 

Є. Г. Горбурова. Крім цього, відбулася презентація 

російськомовного видання книги керівника прес-

служби німецьких окупаційних військ у Миколаєві 

Вальтера Феста «Миколаїв: останній форпост німець-

ких військ на Чорному морі», у якій описуються істо-

ричні події 1918–1919 рр. З цим унікальним джерелом 

учасників конференції ознайомив один із членів реда-

кційної ради проекту, директор дитячого містечка 

«Казка», доглядач віртуального музею з історії міста 

Миколаєва Ю. Й. Любаров. 

Після пленарного засідання робота конференції 

тривала у п’яти секціях: «Північне Причорномор’я та 

військова справа Стародавнього світу», «Військові 

конфлікти ХІХ–початку ХХ ст.», «Друга світова війна 

і Південна Україна», «Історія суднобудування та Вій-

ськово-Морських Сил України», «Північне Причор-

номор’я та військові конфлікти сучасності». Тематика 

поданих доповідей охопила великий період вітчизня-

ної історії від доби античності до сучасних подій на 

сході України. Публікація збірки матеріалів конфере-

нції запланована на літо 2016 року. Адміністрація 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею пла-

нує зробити її регулярною науковою подією всеукра-

їнського масштабу.  
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