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Серединський О.В., Чернова С.П.,  Тригуб О.П., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 
 
 
Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення публікації «З історії Миколаївського українського пересув-

ного драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та обговорення тексту радіопередачі «До 120-ї річниці від дня народження 
М.Д.Лагути, миколаївського краєзнавця, археолога, педагога». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 
 

  
1. 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 публікацію «З історії Миколаївського українсько-
го пересувного драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка». 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. - заступник директор – начальник відділу зберігання, обліку та довід-
кового апарату. 

Виступаюча зазначила, що Миколаївський український пересувний драмтеатр ім. 
Т.Г.Шевченка був організований у травні 1944 року і діяв до вересня 1959 року, коли був лі-
квідований. Текст публікації містить відомості про приміщення, у котрих був розміщений 
театр, репертуар та гастролі театру, статистичні дані про проведені вистави та кількість гля-
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дачів за різні роки, участь у творчих оглядах, виконання планів показу вистав, зміни у шта-
тному розписі, особовий склад тощо. 

Запропонувала схвалити текст публікації та рекомендувати до розміщення на офіцій-
ному веб-сайтові держархіву. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст публікації «З історії Миколаївського українського пересувного 
драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка» та рекомендувати до розміщення на офіційному 
веб-сайтові держархіву. 
 
 
2. 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 радіопередачу «До 120-ї річниці від дня наро-
дження М.Д.Лагути, миколаївського краєзнавця, археолога, педагога», котру планується 
оприлюднити на радіоканалі «Бузька хвиля» Миколаївської обласної телерадіокомпанії. 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. - заступник директора держархіву з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що у тексті радіопередачі викладено біографічні відомості про 
Миколу Дмитровича Лагуту – миколаївського краєзнавця, археолога, педагога, котрий наро-
дився у Миколаєві 22 листопада 1895 року. З 1918 року він вчителював у різних навчальних 
закладах, викладав українську мову та літературу на курсах вчителів початкових шкіл, був 
членом миколаївського осередку українського товариства «Просвіта». З 1920 року викладав 
у Миколаївському інститутові народної освіти, де створив і очолив кабінет краєзнавства. 
Свої нариси про події у місті з кінця ХVІІІ ст. до 1920 р. він друкував у місцевій періодичній 
пресі. У 1930-1935 роках Микола Дмитрович працював в історико-археологічному музеї Ми-
колаєва, брав участь у розкопках Ольвії, водночас працював в Одеській філії Діпроміста, де 
займався питаннями реконструкції Миколаєва. У вересні 1937 року М.Д.Лагуту було заареш-
товано НКВС, і за звинуваченням у проведенні контрреволюційної роботи серед населення,  
шпигунської роботи зі збору відомостей про воєнно-оборонну промисловість міста Миколає-
ва на користь іноземних держав та організації терористичних угрупувань розстріляно 15 лис-
топада того ж року.  

Запропонувала схвалити текст радіопередачі «До 120-ї річниці від дня народження 
М.Д.Лагути, миколаївського краєзнавця, археолога, педагога» та рекомендувати до оприлю-
днення на радіоканалі «Бузька хвиля» Миколаївської обласної телерадіокомпанії. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст радіопередачі «До 120-ї річниці від дня народження М.Д.Лагути, 
миколаївського краєзнавця, археолога, педагога» та рекомендувати до оприлюднення на ра-
діоканалі «Бузька хвиля» Миколаївської ОДТРК. 
 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


