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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 тексту радіопередачі «До 115-річчя заснування музею при-
роди «Акваріум» (нині зоопарк) у м. Миколаїв». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та обговорення тексту публікації «Ушанування та увічнення пам’яті героїв 
Другої світової війни на Миколаївщині». 

Доповідає: Мельник М.О. 
3. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної виставки 
«Ушанування та увічнення пам’яті героїв Другої світової війни на Миколаївщині». 

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 на 2016 рік підготовлено текст радіопередачі «До 115-річчя заснування музею природи 
«Акваріум» (нині зоопарк) у м. Миколаїв», котру планується оприлюднити на радіоканалі 
«Бузька хвиля» Миколаївської регіональної дирекції  Національної телекомпанії України. 

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

Виступаюча зазначила, що у тексті радіопередачі викладено історію заснування 1901 
року приватної колекції М.Леонтовича «Акваріум», її націоналізацію 1918 року та розбудову 
зоосаду у 1920-30-х роках ХХ ст., інформацію про роботу, а також завдані колекції збитки 
під час нацистської окупації міста у 1941-1944 рр., відбудову та поповнення колекції риб і 
тварин після війни, відведення 20 га земельної ділянки для розміщення зоопарку, будівницт-
во вольєрів та приміщень для утримання тварин, святкування 100-річного ювілею зоопарку, є 
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відомості про очільників зоопарку у різні ча- си, кількість відвідувачів, співпрацю з інши-
ми зоопарками, у тому числі міжнародними, тощо. 

Запропонувала схвалити текст публікації «До 115-річчя заснування музею природи 
«Акваріум» (нині зоопарк) у м. Миколаїв» та рекомендувати до розміщення на веб-сайті 
держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст публікації «До 115-річчя заснування музею природи «Акваріум» 
(нині зоопарк) у м. Миколаїв» та рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву об-
ласті. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

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

тання на 2016 рік, наказу ДАСУ від 25 листопада 2015 року № 173 «Про участь державних 
архівів у заходах з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року» та розпоря-
дження голови Миколаївської облдержадміністрації від 2 листопада 2015 року № 354-р «Про 
заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року в Миколаївській обла-
сті» підготовлено текст публікації «Ушанування та увічнення пам’яті героїв Другої світової 
війни», котру планується оприлюднити на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

Текс публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів відділу обліку, зберігання та довідкового апа-
рату. 

Виступаюча зазначила, що у публікації викладено відомості про виявлення, облік та 
упорядкування місць поховань (індивідуальних та братерських могил) загиблих під час Дру-
гої світової війни на Миколаївщині, а також перейменування вулиць, присвоєння імен навча-
льним закладам, будівництво пам’ятників, встановлення меморіальних дошок на території 
населених пунктів Миколаївської області. Публікація містить посилання на відповідні рі-
шення органів місцевої влади   

Запропонувала схвалити текст публікації «Ушанування та увічнення пам’яті героїв 
Другої світової війни на Миколаївщині» та рекомендувати до оприлюднення на офіційному 
веб-сайтові держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст публікації «Ушанування та увічнення пам’яті героїв Другої світо-
вої війни на Миколаївщині»  та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-сайтові 
держархіву області. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 

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

тання на 2016 рік, наказу ДАСУ від 25 листопада 2015 року № 173 «Про участь державних 
архівів у заходах з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року» та розпоря-
дження голови Миколаївської облдержадміністрації від 2 листопада 2015 року № 354-р «Про 
заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року в Миколаївській обла-
сті» підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «Ушанування та увічнення 
пам’яті героїв Другої світової війни на Миколаївщині», котру планується розмістити на офі-
ційному веб-сайтові держархіву області. 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
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 Тригуб О.П. – завідувач кафедри між- народних відносин та зовнішньої політики 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 99 докумен-
тів: постанови та рішення органів місцевої влади щодо упорядкування місць поховань (інди-
відуальних та братерських могил) військовослужбовців, учасників підпільно-партизанського 
руху, мирних мешканців, загиблих під час Другої світової війни на Миколаївщині, а також 
перейменування вулиць, присвоєння імен навчальним закладам, будівництво пам’ятників, 
встановлення меморіальних дошок на території населених пунктів Миколаївської області; 
відомості про наявність пам’ятників на території населених пунктів районів області 1951 ро-
ку, перепоховання останків військовослужбовців на миколаївському міському некрополі, а 
також фотографії пам’ятників, меморіалів та монументів. 

Запропонував затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «Ушанування та увічнення пам’яті героїв Другої світової війни на Миколаївщині» та 
рекомендувати до розміщення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «Уша-
нування та увічнення пам’яті героїв Другої світової війни на Миколаївщині»  та рекоменду-
вати до розміщення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
Секретар          М.О.Мельник 


