
 

АНАЛІЗ  

СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАРХІВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА 2006-2016 РР. 

 

У державному архіві Миколаївської області співробітництво із засобами 

масової інформації забезпечує директор та відділ інформації та використання 

документів. За участі у заходах всього колективу держархіву або конкретного 

структурного підрозділу, котрий виконує окреме завдання, що висвітлюється у 

ЗМІ, залучаються усі працівники архіву або керівники та працівники 

визначених структурних підрозділів.  

 

Для співпраці зі ЗМІ наявні усі технічні засоби: телефони, факс, 

Інтернет, електронна пошта.  

 

Заходи щодо співпраці зі ЗМІ передбачені планами організаційної 

роботи держархіву та відділу інформації та використання документів. В разі 

необхідності плани корегуються. З питань співпраці зі ЗМІ держархів області 

співпрацює з департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації. Щомісяця держархів надає до 

департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації план заходів щодо взаємодії із засобами масової 

інформації та за участі громадськості та щомісяця звітує про його виконання. 

Звіти про співпрацю держархіву зі ЗМІ публікуються у відповідній рубриці на 

веб-сайті ДАМО. 

 

Інформаційні повідомлення для преси готуються архівом 1-3 рази на 

місяць за наявності інформації, яка потребує оприлюднення (публікація 

статей, презентація виставок або видань, підготовлених за участі архіву, 

тощо). Розміщення інформаційних повідомлень у друкованих виданнях 

потребує оплати, безкоштовна публікація здійснюється за замовленням 

департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації. Через необхідність сплати за розміщення публікацій у 

друкованих ЗМІ більшість підготовлених співробітниками статей 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті держархіву (mk.archives.gov.ua). 

 

Налагоджено співпрацю з прес-службою облдержадміністрації. 

Держархівом направляється до прес-служби інформація про значущі та 

резонансні події, що відбуваються у держархіві, для розміщення на 

офіційному веб-сайті ОДА: презентацію виставок, участь у конференціях, 

засідання «круглих столів», проведення семінарів, випуск нових видань тощо. 

 

Найчастіше держархів області співпрацює з телеканалами «Миколаїв» і 

«ТАК ТV» та радіоканалом «Миколаїв» (раніше «Бузька хвиля») обласної 

телерадіокомпанії. 
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Упродовж 2006-2016 рр. держархівом підготовлено і проведено: 

 
Інформаційний захід 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Телепередач 5 17 6 10 15 14 7 14 20 34 21 
Радіопередач 5 12 5 7 4 10 6 10 16 19 9 
Публікацій у ЗМІ 7 63 34 15 18 20 20 17 14 22 12 
Запрошення ЗМІ на 

презентацію 

стаціонарних 

виставок, 

проведення «круглів 

столів» та інших 

інформаційних 

заходів, у котрих 

ДАМО виступив 

організатором або 

співорганізатором 

1 1 2 2 1 3 1 1 4 2 1 

 

Тематика телепередач: 

 

- 2006 рік: «Національні меншини на території Миколаївщини», 

«Конституційні процеси на Миколаївщині», «Унікальні документи 

Державного архіву Миколаївської області», «Миколаїв у 1917-2006 

роках», «Голодомори ХХ століття на Миколаївщині (2 передачі)», «День 

працівників архівних установ»; 

 

- 2007 рік: «Реабілітовані історією», «До 11-ї річниці Конституції України», 

цикл з 7 телепередач до 70-річчя Миколаївської області, «Голодомори 

ХХ ст. на Миколаївщині», «Життя та діяльність видатного астронома 

Ф. О. Бредіхіна», «Життя та діяльність адмірала І. І. де Траверсе», «Життя 

та діяльність адмірала О. С. Грейга», «В. П. Скаржинський – герой війни 

1812 р. та видатний лісовод Півдня України», «До 90-річчя від дня 

створення системи архівних установ України», «Родина Скаржинських на 

Миколаївщині», «Життя та діяльність Я. Бутовича – власника конезаводу, 

засновника першого у світі музею конярства»; 

 

- 2008 рік: «Про насильницьке вивезення мирного населення Миколаївщини 

на примусові роботи під час Великої Вітчизняної війни», «Миколаївщина у 

період правління уряду П.Скоропадського (до 90-річчя подій)», «До 100-

річчя від дня народження  В.О. Лягіна, керівника підпільної організації 

"Миколаївський центр», «Голодомор 1932-1933 років на Миколаївщині», 

«Дослідження генеалогії за документами державного архіву Миколаївської 

області»; 

 

 



 3 

- 2009 рік: «До 65-річчя з дня висадки десанту під командуванням 

К. Ф. Ольшанського у Миколаївському морському порту», «До 115-річчя з 

дня народження І. Е. Бабеля, письменника», «Голодомор 1932-1933 років 

на Миколаївщині», «До 200-річчя заснування німецьких колоній на 

Миколаївщині», «До Дня працівників архівних установ України». 

Протягом року проведено цикл телепередач «Справа №», у т.ч.: 

«Розкуркулення селян», «Богдан Глазенап у Миколаєві», «Відкриття 

Миколаївського морського порту для міжнародної торгівлі», «Репресії 

щодо німецького населення на Миколаївщині». Для телебачення 

Нідерландів (у держархіві області працювали кінодокументалісти з 

Амстердаму Джон Босша та Давід Ван Ейсндчвен) підготовлено 

телепередачу «Лев Троцький та Олександра Соколовська у Миколаєві»; 

 

- 2010 рік: «Огляд газет дореволюційного Миколаєва», «Голодомор 1932-

1933 років на Миколаївщині», «Велика Вітчизняна війна у документах 

ДАМО», «До 100-річчя від дня народження В. І. Стрельського, вченого-

історика, краєзнавця», «Реклама у дореволюційному Миколаєві», «Архівна 

галузь Миколаївщини» (до Дня працівників архівних установ України)», 

«І. Е. Бабель у Миколаєві», «Миколаїв під час Кримської війни 1853-

1856 рр.», «В. А. Страдомський, старший судновий лікар Чорноморського 

флотського екіпажу, у Миколаєві». Проведено 2 телепередачі у прямому 

ефірі: «Підсумки роботи архівної галузі Миколаївщини у 2009 році» (за 

участі першого заступника голови Держкомархіву І. Б. Матяш та 

директора держархіву області Л. Л. Левченко), «Інформаційна дільність 

Державного архіву Миколаївської області та архівних установ області» (за 

участі директора держархіву Л. Л. Левченко). Протягом року проведено 

цикл телепередач «Справа № », у т.ч.: «Миколаївщина від А. до Я. 

Миколаївські губернатори», «Штаб Чорноморського флоту», «Жінки в 

історії Миколаєва», «Інтим. Публічні будинки в Миколаєві. ХІХ ст.»; 

 

 

- 2011 рік: «Інформаційна діяльність ДАМО: задоволення запитів 

громадян»,  репортажі у новинах про презентацію електронного видання 

«Методичні матеріали до тематичного уроку-лекції «Миколаївщина у роки 

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.», «Голокост: уроки 

толерантності», «Розвиток архівного законодавства в Україні за часів 

Незалежності», «До 70-річчя з часу створення розвідувально-диверсійної 

групи «Миколаївський центр», репортажі у новинах про відкриття 

документальної виставки «Звитяга нескорених», репортаж у новинах щодо 

проведення засідання «круглого столу», присвячене 215-річчю з дня 

створення першого архіву при канцелярії Чорноморського департаменту та 

90-річчю з дня створення Миколаївської губернської архівної секції, 

репортажі у новинах про відкриття документальної виставки 

«Господарське судочинство Миколаївщини (погляд у минуле...)», До Дня 

працівників архівних установ; 
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- 2012 рік: «До Дня вшанування пам’яті жертв політичних репресій», «До 

150-річчя Миколаївського морського торгівельного порту», «Документи 

держархіву області про Л. Троцького та О. Соколовську, «Про внесення 

змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні 

установи», телерепортаж у новинах з нагоди святкування Дня працівників 

архівних установ у держархіві області, інтерв’ю директора у прямому ефірі 

про підсумки роботи архівних установ області у 2012 році, «До 160-річчя 

від дня народження М. М. Аркаса, історика, етнографа, композитора, 

громадського діяча, уродженця Миколаєва»; 

 

- 2013 рік: прес-конференція організаторів міжнародної виставки «З історії 

розвитку суднобудування в Новоросійському краї у XVIII ст. - на початку 

ХХ ст.», сюжети у новинах (інтерв’ю) щодо відкриття міжнародної 

виставки «З історії розвитку суднобудування в Новоросійському краї у 

XVIII ст. - на початку ХХ ст.», «Діяльність уповноважених 

Всеукраїнського єврейського громадського комітету з надання допомоги 

потерпілим від погромів у Вознесенському повітові та колоніях 

Миколаївської губернії», «До 225-річчя з часу заснування суднобудівного 

заводу ім. 61 комунара у Миколаєві», «Миколаївщина під час Кримської 

війни 1853-1856 рр.», «До 105-ї річниці від дня народження В. О. Лягіна – 

Героя Радянського Союзу, керівника підпільної організації 

«Миколаївський центр», «До 85-річчя адмірала В. Чернавіна», «Документи 

держархіву Миколаївської області з історії православ’я на Миколаївщині 

(до 1025-річчя хрещення Київської Русі)», «Документи держархіву 

Миколаївської області з історії Чорноморського суднобудівного заводу», 

сюжет (інтерв’ю) у новинах щодо участі у міжнародній науковій 

військово-історичній конференції "Кримська війна: історія та уроки. 1853-

1856 рр.", сюжети у новинах (інтерв’ю) про участь у конференції 

«Голодомор 1932-1933 рр.: нестихаючий біль України», «До 80-х роковин 

Голодомору 1932-1933 рр.», «До 105-ї річниці від дня народження 

В. О. Лягіна – Героя Радянського Союзу, керівника підпільної організації 

«Миколаївський центр», до Дня працівників архівних установ України; 

 

- 2014 рік: щодо участі у підготовці серії видання «Книга пам’яті», сюжет у 

новинах щодо проведення засідання науково-консультаційної ради спільно 

з  громадськістю 24 квітня 2014 р., інтерв’ю з директором держархіву 

щодо документів, які зберігаються у держархіві області, інтерв’ю з 

директором держархіву щодо напрямків роботи держархіву області, 

2 сюжети у новинах щодо презентації видання «Николаевская область в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и 

материалы свидетельствуют.», 2 сюжети у новинах щодо участі у 

проведенні «круглого столу» «Наслідки та значення «Великої війни», 

присвяченого 100-й річниці від дня початку Першої світової війни 1914-

1918 років», 9 телепередач про події на Миколаївщині під час Другої 

світової війни, «Документи ДАМО з історії німецького населення на 
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Миколаївщині (До 205-річчя німецьких Березанських колоній)», «До 70-ї 

річниці визволення України від нацистських окупантів»; 

 

- 2015 рік: «Очаківський Свято-Миколаївський воєнний собор у документах 

Державного архіву Миколаївської області», інтерв’ю з директором 

Державного архіву Миколаївської області щодо досліджень документів, 

які відображають трагедію Голокосту; про збір документальних свідчень 

подій Миколаївського Євромайдану; впорядкування документів 

Миколаївської організації “Народний Рух України”, «Протоієрей Свято-

Миколаївського воєнного собору Гавриїл Судковський у документах 

Державного архіву Миколаївської області», участь директора Державного 

архіву Миколаївської області в телемарафоні – обговорення підсумків та 

планів співпраці архіву з телеканалом, «Жінки на війні» за документами 

Державного архіву Миколаївської області (2 телепередачі), інтерв’ю з 

директором Державного архіву Миколаївської області щодо проведення 

круглого столу «Формування міжетнічної толерантності на поліетнічних 

територіях: здобутки, проблеми, перспективи», «Подвиг десанту 

К. Ф. Ольшанського під час звільнення м. Миколаїв», «Національний 

склад Миколаївщини у 20-х роках ХХ ст.», «Миколаївщина під час Другої 

світової війни за документами Державного архіву Миколаївської області», 

інтерв’ю з директором Державного архіву Миколаївської області щодо 

діяльності архіву з популяризації документів про події на Миколаївщині 

під час Другої світової війни, «Поліція Миколаєва в документах 

Державного архіву Миколаївської області», інтерв’ю з директором 

Державного архіву Миколаївської області та представниками 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України 

(директор Кульчий О. В., заступник директора – головний зберігач фондів 

Малярчук Т. М.) щодо зберігання та популяризації документів особових 

фондів та проведення конференції, «Миколаївщина 22 червня 1941 року. 

Початок війни», анонс рубрики «Вперед у минуле» у програмі «Новий 

день», участь директора Державного архіву Миколаївської області 

Левченко Л. Л. у телемарафоні «Миколаїв в інформаційному просторі», 

участь директора Державного архіву Миколаївської області Левченко Л. Л. 

у «круглому столі» з обговорення законів США про авторське право, 

«В. В. Рюмін – педагог, популяризатор науково-технічних знань, 

літературознавець», «В. М. Данилов - генерал-лейтенанта, інспектор 

артилерії IV армійського корпусу 6-ї російської армії», «С. І. Гайдученко – 

юрист, археолог, краєзнавець, суспільний діяч, перший директор 

Миколаївського міського природничо-історичного музею», 

«В. А. Страдомський – видатний лікар і перекладач», «Д. М. Кокізов – 

журналіст», участь директора Державного архіву Миколаївської області 

Левченко Л. Л. у марафоні, присвяченому проведенню місцевих виборів 

2015 року, участь директора Державного архіву Миколаївської області 

Левченко Л. Л. у прямому ефірі, присвяченому пам’яті історика, 

краєзнавця, д. т. н., професора Ю. С. Крючкова, “Історія створення та 
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 розвитку нотаріату”, «Колекція кінофонофотодокументів держархіву 

Миколаївської області. До Всесвітнього дня аудіовізуальної спадщини», 

«Рябошапка М. М. – український радянський діяч, Герой Соціалістичної 

праці, голова колгоспу», «Рапопорт І. А. – професор Миколаївського 

факультету Київського державного інституту культури, доктор 

педагогічних наук», «Здиховський О. А. – скульптор, член Спілки 

художників СРСР», «Дослідження історії єврейських архівів у Державі 

Ізраїль», «До Дня працівників архівних установ України», 

«Васильчикова М. Л. – акторка Миколаївського обласного російського 

драматичного театру», «Ковальова О. Ф. – краєзнавець», «Державний 

архів Миколаївської області очима журналістів»; 

 

- 2016 рік: «Підсумки минулого року», «Рекрутська повинність у Миколаєві 

за часів Російської імперії», «М. П. Васильчикова – актриса 

Миколаївського обласного російського драматичного театру», «До Дня 

пам’яті жертв Голокосту», 2 сюжети про проведення засідання 

Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України, інтерв’ю з директором держархіву Левченко Л. Л. про заходи, 

проведені Державного архіву Миколаївської області впродовж тижня, 

«М. М. Шнеєрсон та документи з історії його родини, котрі зберігаються у 

Державного архіву Миколаївської області», «З історії Миколаївського 

учительського інституту», інтерв’ю з директором Державного архіву 

Миколаївської області Левченко Л. Л. до Міжнародного дня архівів, 

інтерв’ю з директором Державного архіву Миколаївської області 

Левченко Л. Л. «Діяльність держархіву області у напрямі дотримання 

вимог Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», інтерв’ю з 

директором Державного архіву Миколаївської області Левченко Л. Л. 

щодо стану справ в архівній галузі області, «Центральна Рада і Миколаїв», 

«Миколаїв за доби Центральної Ради», за участі директора Державного 

архіву Миколаївської області Левченко Л. Л. у телемарафоні, 

присвяченому 25-й річниці Незалежності України, за участі директора 

Державного архіву Миколаївської області Левченко Л. Л. у програмі 

«Контраргумент», присвяченій 25-й річниці Незалежності України, 

інтерв’ю з директором Державного архіву Миколаївської області 

Левченко Л. Л. «Присвячується Дню міста», сюжет про робочий візит 

делегації архівістів Республіки Польща до Державного архіву 

Миколаївської області, «Співпраця Миколаївського підпілля ОУН з 

підпільними організаціями у справі визволення військовополонених під 

час Другої світової війни», інтерв’ю з директором Державного архіву 

Миколаївської області Левченко Л. Л. про проблемні питання, пов’язні з 

виконанням запитів громадян, «До Дня працівників архівних установ 

України». 

-  
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Тематика радіопередач:  

 

- 2006 рік: «До 70-річчя від дня народження Б. М. Мозолевського, 

українського археолога, поета», «До 185-річчя  заснування Миколаївської 

астрономічної обсерваторії», «До 135-річчя з часу пуску ракетного заводу в 

м. Миколаїв», «До 115-річчя від дня народження А. М. Топорова – 

педагога, письменника, публіциста», «До 105-річчя відкриття 

Миколаївської водолікарні», «До Дня вшанування пам’яті жертв 

голодомору 1932-1933 років (2 передачі)», «Голодомори ХХ століття на 

Миколаївщині», «Голодомор 1946-1947 років на Миколаївщині», «З історії 

Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. О. Гмирьова»; 

 

- 2007 рік: «До 100-річчя миколаївської водонапірної башти В.Г.Шухова», 

«До 100-річчя з дня народження М.Д.Лагути, краєзнавця, професора 

інституту народної освіти», цикл передач (у прямому ефірі) до 70-річчя 

Миколаївщини, «140 років Південнослов’янському пансіону», «До 145–

річчя створення першої чоловічої гімназії в м. Миколаїв 

(Олександрівської)», «Голодомор 1932-1932 рр. на Миколаївщині», «До 

120-річчя створення Миколаївського яхт-клубу»; 

 

 

- 2008 рік: «До 45-річчя відкриття у Миколаєві народної філармонії», «До 

220-річчя з дня заснування суднобудівного заводу ім. 61 комунара», «До 

95-річчя заснування Миколаївського педагогічного інституту (нині 

Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського)», «До 

100-річчя від дня народження  В. О. Лягіна, керівника підпільної організації 

"Миколаївський центр», «Про роботу держархіву області з підготовки 

матеріалів для обласного тому Книги пам’яті жертв Голодомору 1932-

1933 рр.»; 

 

- 2009 рік: «До 95-річчя з дня заснування Миколаївського художнього музею 

ім. В. В. Верещагіна», «До 115-річчя з дня народження І. Е. Бабеля, 

письменника», «До 130-річчя Миколаївського казначейства», «Голодомор 

1932-1933 рр. на Миколаївщині», «Голодомори в Україні у ХХ столітті», 

«Робота Державного архіву Миколаївської області в умовах сьогодення»; 

 

 

- 2010 рік: «Велика Вітчизняна війна у документах Державного архіву 

Миколаївської області», «До 90-річчя заснування Миколаївського 

кораблебудівного інституту (нині Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова)», «До 105-річчя від дня 

народження В. С. Моргуненка, керівника підпільної комсомольської 

організації “Партизанська іскра”, що діяла в роки Великої Вітчизняної 
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війни у с. Кримка Первомайського району (1905-1943)»,  «Голодомор 1932-

1933 рр. на Миколаївщині»; 

 

- 2011 рік: «Про інформаційне обслуговування громадян архівними 

установами області», «До 110-річчя створення у Миколаєві музею природи 

«Акваріум» (нині Миколаївський зоопарк)», «До 70-річчя з часу створення 

розвідувально-диверсійної групи «Миколаївський центр», «Дорога на 

небо», «Сторінки історії», репортажі у новинах про відкриття виставок 

«Звитяга нескорених» та «Господарське судочинство Миколаївщини 

(погляд у минуле...)», «До 130-річчя відкриття Миколаївської громадської 

бібліотеки (нині Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

О.Гмирьова)», «До 210-річчя від дня народження В.І.Даля, вченого, 

етнографа, письменника», «До 155-річчя від дня народження 

М.К.Садовського (М.К.Тобілевича), українського актора, режисера, 

письменника, одного із засновників національного професійного театру»; 

 

 

- 2012 рік: «До 105-річчя з дня заснування Миколаївського товариства 

«Просвіта», «До 125-річчя з часу заснування Миколаївського яхт-клубу», 

«До 90-річчя від дня народження П. П. Глазового, поета-гумориста, 

уродженця с. Новоскелеватка Казанківського району Миколаївської 

області», прямий ефір «гарячої лінії» - інтерв’ю з директором Державного 

архіву Миколаївської області «Про внесення змін до Закону України «Про 

Національний архівний фонд і архівні установи», "До 30-річчя від часу 

пуску 1-го блоку Південно-Української АЕС", «До 105-річчя від дня 

народження П. Я. Защука, керівника Миколаївського підпільного центру», 

до Дня працівників архівних установ України; 

 

- 2013 рік: про відкриття міжнародної виставки «З історії розвитку 

суднобудування в Новоросійському краї у ХVІІІ-ХХ стст.», «Підсумки 

діяльності архівних установ області у 2012 році та забезпечення 

збереженості документів НАФ з історії Миколаївщини», «До 105-ї річниці 

від дня народження В. О. Лягіна – Героя Радянського Союзу, керівника 

підпільної організації «Миколаївський центр», «Сторінки історії 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею (до 100-річчя з часу 

відкриття)», «До 135-річчя заснування морехідної школи у Миколаєві», «З 

історії діяльності Миколаївського окружного комітету Червоного Хреста», 

«Едуард Багрицький у Миколаєві», «З історії діяльності Миколаївської 

обласної філармонії», «До 160-ї річниці від початку Кримської війни 1853-

1856 рр.», до Дня працівників архівних установ України; 

 

 

- 2014 рік: «Забезпечення збереженості документів НАФ у державному 

архіві Миколаївської області», «До 70-річчя відкриття Миколаївського 

будівельного технікуму (нині Миколаївський будівельний коледж)», «До 
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140-річчя від дня народження В. В. Рюміна, педагога, популяризатора 

науково-технічних знань, літературознавця, видавця миколаївських 

журналів «Физик-любитель», «Электричество и жизнь», «До 100-річчя з 

часу заснування Миколаївського художнього музею ім. В. В. Верещагіна», 

«До 95-річчя проголошення Баштанської та Висунської республік – 

селянських формувань державного типу», «Миколаївщина під час Великої 

Вітчизняної війни. Рік 1941.», «Козацькі поселення та Бузьке козацьке 

військо на Миколаївщині (до Дня українського війська)», «До 70-ї річниці 

визволення України», «Голодомор 1932-1933 рр. на Миколаївщині», 

5 телепередач за темою: «Голодомори в Україні та на Миколаївщині у 

ХХ ст.», «До Дня працівників архівних установ України», «До 55-річчя з 

початку дії Миколаївської студії телебачення»; 

 

- 2015 рік: «Миколаївщина від початку війни до окупації», «Архівна справа 

на Миколаївщині», «Миколаївщина під час окупаційної влади», «Табори 

для військовополонених на Миколаївщині під час Другої світової війни», 

«Маловідомі факти з історії десанту К. Ф. Ольшанського за документами 

держархіву області», «Сторінки історії Миколаївського скляного заводу», 

«Насильне вивезення громадян Миколаївщини на примусові роботи до 

країн Західної Європи під час нацистської окупації», «Внесок українського 

народу у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні», 

«М. Л. Кропивницький у Миколаєві (до 175-річчя від дня народження)», 

«Миколаївщина під час Другої світової війни» (До Дня скорботи і пам’яті 

жертв війни в Україні), «З історії перших фотографій у Миколаєві», 

«Жіноча доля на війні» (2 радіопередачі), «З історії Миколаївського 

глиноземного заводу», «Протоієрей Свято-Миколаївського воєнного 

собору Гавриїл Судковський у документах Державного архіву 

Миколаївської області», «До 71-ї річниці визволення України від 

нацистської окупації», «Голодомор 1932-1933 рр. на Миколаївщині», «До 

120-ї річниці від дня народження М. Д. Лагути, миколаївського краєзнавця, 

археолога, педагога», «До Дня працівників архівних установ України»; 

 

- 2016 рік: «До 215-річчя від дня народження К. Х. Кнорре, астронома і 

геодезиста, першого директора Миколаївської астрономічної обсерваторії», 

«До 115-річчя заснування музею природи «Акваріум» (нині зоопарк) у м. 

Миколаїв», «Друга світова війна», «Історія і сьогодення міста Миколаїв», 

«До 125-ї річниці від дня народження А. М. Топорова, миколаївського 

педагога, письменника, публіциста», «До 215-річчя від дня народження 

В. І. Даля, російського вченого, етнографа, письменника, який у 1804-

1824 роках працював у м. Миколаєві», «До річниці Революції Гідності та 

Голодомору 1932-1933 рр.», «До 140-річчя від дня народження 

С. Ф. Черкасенка, українського письменника», «До Дня працівників 

архівних установ України». 
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З 2007 року функціонує офіційний веб-сайт держархіву області. Постійно 

поповнюються рубрики «Архів у ЗМІ» (теле- і радіопередачі, місячні звіти про 

співробітництво за ЗМІ та за участі громадськості, інформація про статті 

працівників архіву у друкованих ЗМІ), «Документальні виставки on-line» (109 

он-лайнових виставок, 4525 документів), «Публікації на сайті» (142 статті). 

 

Проблемним питанням у стосунках зі ЗМІ залишається необхідність оплати 

за розміщення публікацій у друкованих виданнях, що в умовах 

недофінансування призводить до унеможливлення оприлюднення інформації. 

Перспективою та позитивним наслідком у співпраці зі ЗМІ та інститутами 

громадянського суспільства є формування позитивного іміджу архівів як 

інституту суспільної пам’яті, можливість якнайширше популяризувати 

діяльність архіву і документів НАФ.  

 

Враховуючи вищевикладене, пропоную: 

 

1. Продовжити роботу з наповнення веб-сайту держархіву області. 

Термін: постійно. 

2. Розглянути можливість співпраці з друкованими ЗМІ щодо 

безкоштовного розміщення публікацій. 

Термін: І квартал 2017 року 

 

 

Начальник відділу інформації  

та використання документів      М.О.Мельник 

 

29.09.2016 

 


