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Присутні члени науково-методичної ради: Колесник Н.А., Климова Л.С., Пікуль Г.Б.,        

Серединський О.В., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 

 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної виставки «Ва-

силь Федорович Високов – актор, режисер, видатний діяч культури і сценічного  

мистецтва». 

Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та схвалення тесту публікації «До 120-річчя В.Ф.Високова – актора, режи-

сера, видатного діяча культури та сценічного мистецтва». 

Доповідає: Мельник М.О. 

3. Розгляд та схвалення тексту публікації «Пам’ятник генералісімусу О.В.Суворову в 

Очакові». 

Доповідає: Мельник М.О. 

  

1. СЛУХАЛИ: 

 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що під час підготовки публікації про В.Ф.Високова, актора та 

режисера, особовий фонд якого зберігається у держархіві області, було підготовлено фото-

документальну виставку «Василь Федорович Високов – актор, режисер, видатний діяч куль-

тури і сценічного  мистецтва», до експозиційного плану котрої включено документи 

В.Ф.Високова – грамоти, вітальні адреси, подяки, а також фото актора у різних ролях. 

 Експозиційний план виставки додається. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Колесник Н.А. – заступник директора держархіву області. 
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Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено яскраві доку-

менти, що свідчать про повагу та шану до актора Миколаївського російського драматичного 

театру ім. Чкалова В.Ф.Високова, котрий присвятив життя сцені й навіть після виходу на пе-

нсію продовжував творчу діяльність, виховуючи нове покоління шанувальників театрально-

го мистецтва. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки та рекомендувати до розмі-

щення на офіційному веб-сайті держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план виставки «Василь Федорович Високов – актор, режисер, ви-

датний діяч культури і сценічного  мистецтва» затвердити та рекомендувати до розміщення 

на веб-сайті держархіву області. 

 

 

 

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 2013 рік підготовлено публікацію «До 120-річчя В.Ф.Високова – актора, 

режисера, видатного діяча культури та сценічного мистецтва», котра розповідає про життє-

вий шлях актора та режисера Миколаївського російського драматичного театру ім. Чкалова 

В.Ф.Високова. 

 Текст публікації додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пікуль Г.Б. – заступник директора – головний охоронець фондів держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що публікація розповідає про життя та творчу діяльність відо-

мого актора й режисера В.Ф.Високова, котрий 22 роки створював сценічні образи у Микола-

ївському російському драматичному театрі ім. Чкалова. Разом з театром від був евакуйова-

ний на Урал і після звільнення міста повернувся до Миколаєва, щоб упродовж 18 років брати 

участь майже в усіх виставах театру. Після святкування 70-річного ювілею він простився з 

театром, але продовжував працювати в обласній філармонії, допомагаючи становленню ба-

гатьох самодіяльних колективів, виступав з лекціями. До держархіву області документи ак-

тора передала його дружина Г.О.Малова, з них було створено особовий фонд В.Ф.Високова. 

Запропонувала текст публікації схвалити та рекомендувати до розміщення на веб-

сайті держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 2.1. Текст публікації «До 120-річчя В.Ф.Високова – актора, режисера, видатного діяча 

культури та сценічного мистецтва» схвалити та рекомендувати до розміщення на веб-сайті 

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 документів на 2013 рік підготовлено публікацію «Пам’ятник генералісімусу 

О.В.Суворову в Очакові».  

 Текст публікації додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
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 Левченко Л.Л. – директор держархіву області 

Виступаюча зазначила, що публікація була внесена до плану роботи відділу інформа-

ції та використання документів у зв’язку з 105-річним ювілеєм встановлення пам’ятника ве-

ликому полководцеві О.В.Суворову у м. Очаків. У фонді Очаківського військового собору, 

документи котрого зберігаються у держархіві області, є свідчення про існування пам’ятника 

генераліссімусу біля церкви в ім’я Покрова Пресвятої Богородиці на Кінбурнській косі, кот-

рий був зруйнований під час Кримської війни 1853-1856 рр. Завдяки старанням священника 

Очаківського військового собору Г.Судковського 1904 року було прийнято рішення про спо-

рудження пам’ятника О.В.Суворову в Очакові. 1 жовтня 1907 року, у день 120-річчя Кінбу-

рнської битви, пам’ятник було урочисто, у присутності делегацій від військ Одеського кору-

гу та полків, що брали участь у  знаменитому бою, було відкрито.  

Публікація містить посилання на цікаві та маловідомі відомі документи, тому напевне 

стане в нагоді  дослідникам біографії О.В.Суворова та краєзнавцям. 

Запропонувала текст публікації схвалити та рекомендувати до розміщення на веб-

сайті держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 3.1. Текст публікації «Пам’ятник генералісімусу О.В.Суворову в Очакові» схвалити та 

рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 

 

 

Голова          Л.Л.Левченко 

 

Секретар          М.О.Мельник 


