
 

 
Державна архівна служба України 

 
Миколаївська обласна державна  

адміністрація 
 

Державний архів  
Миколаївської області 

 

 
 
ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
 
26.01.2015 № 1 
 
м.Миколаїв 
 
Голова – Левченко Л.Л. 
Секретар – Мельник М.О. 
Присутні члени науково-методичної ради: Колесник Н.А., Климова Л.С., Пікуль Г.Б.,        
Серединський О.В., Чернова С.П.,  Тригуб О.П., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 
 
 
Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення путівника «Державний архів Миколаївської області». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та обговорення тексту радіопередачі «Миколаївщина від початку німецько-

радянської війни до окупації». 
Доповідає: Мельник М.О. 

3. Розгляд та обговорення тексту телепередачі «Очаківський Свято-Миколаївський 
воєнний собор у документах ДАМО». 

Доповідає: Мельник М.О. 
4. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної стендової ви-

ставки «Свідчення про ШОА». 
Доповідає: Левченко Л.Л. 

5. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «До 125-ї річниці створення телефонної мережі у м. Миколаїв». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 
 

  
1. СЛУХАЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступника директора - начальника відділу зберігання, обліку та довід-
кового апарату, головного зберігача фондів. 

Доповідач зазначила, що на розгляд членів науково-методичної ради представлено 
текст путівника «Державний архів Миколаївської області», електронний макет котрого під-
готовлено видавництвом «Іліон», для обговорення та надання рекомендації до друку. 
 Путівник - це тип архівного довідника, що є систематизованою сукупністю описань 
архівних фондів (не фондових комплексів) і призначений для загального ознайомлення з їх 
складом та змістом. Систематизація архівних фондів у путівнику здійснюєтьс з урахуванням 
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хронологічних рамок, особливостей історич- ного періоду, джерел надходження докумен-
тів, їх матеріальних носіїв. За цими ознаками фонди включено у 7 розділів: фонди дорадян-
ського періоду; фонди періоду Тимчасового уряду, УНР, Української Держави, УСРР; фонди 
періоду радянської доби та незалежної України; громадсько-політичний рух; фонди періоду 
нацистської окупації 1941-1944 р.р.; фонди особового походження; колекції; документи не-
фондової організації; список фондів. 
 У перших чотирьох розділах матеріали розміщені за галузевими та функціональними 
принципами відповідно до Єдиної класифікації документної інформації (1978). Кожний 
розділ складається з підрозділів, структурованих за  історичною та логічною послідовністю. 
Спочатку подані фонди керівних органів  - з урахуванням їх ієрархії в системі управління і 
часу створення, потім відомості про фонди установ низового рівня. В разі, якщо установи, 
підприємства і організації виконували подібні функції, діяли в одні й ті ж роки, а їх фонди 
мають однорідний склад документів, вони об’єднані у групу фондів, яким надано узагальне-
ну групову характеристику. 
 П’ятий  розділ  містить фонди особового походження та колекції документів дорадян-
ського та радянського періодів, назви яких розміщені за алфавітом та за датою створення ко-
лекцій.  
 Документи нефондової організації у шостому розділі розміщені в такому порядку: 
кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи, науково-довідкова бібліотека. 

У сьомому розділі  надано список фондів держархіву в такому порядку: фонди дора-
дянського періоду – з позначкою «Ф», радянського періоду – з позначкою «Р», фонди 
періоду незалежності України – без позначок, фонди колишнього партархіву – «П». Список 
фондів містить відомості про всі фонди: наявні, передані, приєднані, втрачені, пропущені, а 
аткож такі, що ввійшли до ОАФ. 

Текст видання додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. - заступник начальника відділу зберігання, обліку та довідкового апа-
рату. 

Виступаюча зазначила, що до окремих описових статей та історичних довідок путів-
ника необхідно внести зміни та доповнення: 
  - привести у відповідність у всьому тестові путівника назви рад: до червня 1996 року - 
писати з великої букви, після червня 1996 року - з маленької букви; 
 - словосполучення «радянська влада» писати у всіх випадках з маленької букви; 
 - словосполучення «торговий порт» писати «торговельний порт»; 
 - уточнити дати документів фондів №№ Р-114, Р-118, Р-835, Р-2043, Р-2088,               
Р-3067 ОАФ, Р-3193, Р-4000, Р-4765, Р-4820, Р-5183, Р-5583, Р-5982, Р-5993, П-2415; 
 - уточнити кількісний склад фондів №№ Р-2049, Р-4109, Р-5558, Р-5556, Р-5575; 

- виправити орфографічні, технічні та стилістичні помилки на арк.107 - ф. Р-1437 
Єлисаветградский повіт:  Широко - Роздольська; арк. 108 - ф. Р-4704 Ковлівська; арк. - 312 - 
ф. Р-596 (окрсільбанк) – у дужках;  арк. 325 - в описовій статті у слові «соцзмагань» прибра-
ти другу літеру «н»; арк. 409 - в описовій статті на 2-му рядкові зверху: …положення, статут 
(прибрати наприкінці літеру «у») заводу, видалити між словами «статут» і «заводу» прийме-
нник «про», арк. 507 - ф. Р-3900 ОАФ у підрубриці «Новобузький район» замінити «Баратов-
ську сільраду» на «Братську сільраду»; арк.. 861 - ф. Р-2896 між словосполученнями «вико-
навчого комітету» та «Миколаївської облради» видалити літеру «у»; арк. 907 - ф. Р-4242  ви-
правити «Укрм’ясохолодобійня», арк. 921 - ф. Р-4596: радгосп «Акмечетськи Ставки»;  арк. 
958  - ф. Р-5558: газета «Нове життя». 

 
Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-

кументів. 
Виступаючий запропонував внести зміни до ряду назв фондів, що включені до путів-

ника: 
- арк.арк. 449, 841 - ф. Р-2038 Уповноважений транспортної контори Всеукраїнської 

кооперативної спілки "Вукоопспілка" по Миколаївському торговельному порту; 
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- арк. 568 -   російський варіант назви «Агенства Одесской контори «Сахаротрест»; 
- арк. 748 - ф. Р-2871: український варіант назви «Колекція листів радянських грома-

дян із німецько-фашистської неволі»; 
- арк.арк. 751, 969 - ф. Р-58426: український варіант назви «Колекція листів трудящих 

до редакції газети "Південна правда" 
 - арк.арк. 755, 1058 - ф. П-4074: український варіант назви «Колекція спогадів актив-
них учасників революційного руху дожовтневого періоду, періоду Великої Жовтневої Соціа-
лістичної революції, громадянської війни, соціалістичного будівництва і Великої Вітчизняної 
війни»; 
 - арк. 792 - ф. Р-342: Очаківське міське відділення Одеського відділу робітничо-
селянської інспекції»; 
 - арк. 843 - ф. Р-2099: «Ковалівський елеватор префектури Очаківського повіту»; 
 - арк. 884 - ф. Р-3595: «Будівельний трест при управлінні у справах сільського і колго-
спного будівництва…»; 
 - арк. 921 - ф. Р-4596: Свинарський радгосп "Акмечетські Ставки". 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Погодитися із наданими зауваженнями та доповненнями до тексту путівника 
«Державний архів Миколаївської області». 
   1.2. Надати макет путівника до розгляду науково-видавничій раді Укрдержархіву. 
 1.3. Після одержання рекомендацій до друку науково-видавничої ради Укрдержархіву 
врахувати усі зауваження, внести зміни та доповнення до путівника з подальшим передаван-
ням його до видавництва «Іліон» для друку. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що на прохання Миколаївської обласної державної телерадіоко-

мпанії підготовлено текст радіопередачі «Миколаївщина від початку німецько-радянської 
війни до окупації». 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Сидоренко А.І. – завідувач кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаїв-
ської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 

Виступаюча зазначила, що у тексті радіопередачі викладено короткий нарис про поча-
ток Другої світової війни, пакт Молотова-Ріббентропа, а також відомості про події на Мико-
лаївщині після 22 червня 1941 року: мобілізацію ійськовослужбовців та добровольців до лав 
Червоної Армії, організацію винищувальних батальйонів та кавалерійського полку 
Ф.Заможнєго, перехід підприємств на випуск продукції для воєнних потреб, збір врожаю у 
колгоспах області, створення обласної евакуційної комісії, вивезення у тил майна підпри-
ємств, вищих навчальних закладів, евакуцію населення, про прибуття до Миколаєва розвід-
ника В.О.Лягіна та військові частини, котрі здійснювали оборону обласного центру. У публі-
кації викладено факти життя Миколаївщини після встановлення влади окупаційних військ 
Німеччини та Румунії: зміни адміністративно-територіального поділу, перетворення колгос-
пів і радгоспів у трудові (земельні) громади, а також заходи репресивного характеру, котрі 
вживали окупанти до мирного населення: встановлення шибениці на базарній площі у Мико-
лаєві, створення концентраційних таборів у населених пунктах Жовтневого та Новобузького 
районів, статистичні дані про кількість мешканців обласного центру на 22 вересня 1941 року. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі та рекомендувати до оприлюднення на 
обласному радіо. 

 
ВИРІШИЛИ: 
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 2.1. Схвалити текст радіопередачі «Миколаївщина від початку німецько-
радянської війни до окупації» та рекомендувати до оприлюднення на обласному радіоканалі 
«Бузька хвиля». 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання документів на 2015 рік підготовлено текст телепередачі «Очаківський Свято-
Миколаївський воєнний собор у документах ДАМО». 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. - заступник начальника відділу зберігання, обліку та довідкового апа-
рату. 

Виступаюча зазначила, що текст телепередачі містить відомості про історію улашту-
ваної на початку ХІХ ст. Свято-Миколаївської церкви у м. Очаків. Церкву освятили 1807 ро-
ку у пам’ять взяття Очакова і найменували Свято-Миколаївською фортечною. До 1827 року 
церква перебувала в єпархіальному відомстві, підпорядковуючись Херсонській духовній се-
мінарії і складаючи разом з церквами найближчих сіл 4-ту (Очаківську або Забузьку) частину 
благочиння. У липні 1827 року Очаківська фортечна церква перейшла з єпархіального до уп-
равління обер-священника армії і флотів, котрому підпорядковувалась безпосередньо, отри-
муючи від нього ордери.  У квітні 1834 року церква була підпорядкована армійському благо-
чинному протоієрею миколаївської шпитальної церкви Софронію Самборському. Наприкінці 
1839 року церква перейшла з артилерійського до інженерного відомства, 1842 року стала 
йменуватися воєнним собором, котрий у серпні 1846 року надійшов у відання коменданта 
Очаківської фортеці. У жовтні 1851 року Свято-Миколаївський фортечний собор було пере-
ведено у цивільне відомство, а наприкінці 1854 року – знов відійшов до воєнного. У серпні 
1864 року, через відсутність в Очакові та поблизу нього штатних команд та управлінь воєн-
но-сухопутного відомства, собор перевели до єпархіального відомства, а у лютому 1900 року 
– знов до воєнного. У тексті телепередачц є відомості про розбудування та ремонт собору, 
придбання ікон та картин, оновлення іконостасу, а також священно- і церковнослужителів 
собору за різні роки, у тому числі батька та діда відомого мариніста Руфіна Судковського – 
Діонісія та Гавриїла. 

Запропонувала схвалити текст телепередачі та рекомендувати до оприлюднення на 
обласному телеканалі «Миколаїв». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Схвалити текст телепередачі «Очаківський Свято-Миколаївський воєнний собор у 
документах ДАМО» та рекомендувати до оприлюднення на обласному телеканалі «Микола-
їв». 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що до Дня вшанування пам’яті жертв нацизму підготовлено фо-

тодокументальну стендову виставку «Свідчення про ШОА». 
Експозиційний план виставки додається. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С.  – діловод відділу організаційной, кадрової та режимно-секретної ро-
боти. 

Виступаюча зазначила, що виставка підготовлена до 70-річчя трагедії подій Голокос-
ту. До експозиційного плану виставки включено матеріали Міжнародної школи вивчення 
Голокосту Меморіального комплексу Катастрофи і героїзму єврейського народу «Яд Вашем» 
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(Єрусалим, Ізраїль) та архівні документи, що зберігаються в держархіві Миколаївської об-
ласті: інформація про причини та наслідки переслідування нацистами єврейського населен-
ня, закони та розпорядження влади Німеччини; статистичні дані про кількість концентрацій-
них таборів і гето в окупованих країнах Європи та на території Миколаївщини й утримува-
них у них євреїв, кількість знищених під час масових розстрілів; фото концтаборів, гето та 
місць розстрілів; акти Миколаївських обласної та міської комісії з розслідування злодіянь, 
вчинених нацистами під час тимчасової окупації Миколаївщини 1941-1944 рр., а також хро-
нологічні довідки про події під час окупації, укладені сільрадами, з відомостями про зни-
щення єврейського населення; документи (фото) про увічнення пам’яті жертв Голокосту 
(меморіали, пам’ятники), список жителів Миколаївщини, нагорджених почесним званням 
«Праведник народів світу» (31 особа) та інші. 

Запропонувала схвалити експозиційний план документальної виставки «Свідчення 
про ШОА» та рекомендувати до оприлюднення на стендах у фойе корпусу № 2 держархіву 
області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 4.1. Схвалити експозиційний план документальної виставки «Свідчення про ШОА» та 
рекомендувати до оприлюднення на стендах у фойе корпусу № 2 держархіву області. 
 
 
5. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання документів на 2015 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «До 125-ї 
річниці створення телефонної мережі у м. Миколаїв». 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-
кументів. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 35 докумен-
тів з фонду «Управління Миколаївської телефонної мережі» (ф. 72): кошториси телефонної 
станції, відомості про кількість абонентів, апаратів та елементів телефонної мережі, списки 
абонентів, роботу телефонної станції під час нацонально-визвольних змагань і німецької 
окупації 1918 року, документи з особового складу тощо. 

Запропонував схвалити експозиційний план документальної виставки «До 125-ї річ-
ниці створення телефонної мережі у м. Миколаїв» та рекомендувати до оприлюднення на 
веб-сайті держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 5.1. Схвалити експозиційний план документальної виставки «До 125-ї річниці ство-
рення телефонної мережі у м. Миколаїв» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті 
держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 
 
 
 


