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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., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 

 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 

виставки «До 160-річчя від дня народження М.М.Аркаса, історика, етнографа, 

композитора, громадського діяча, уродженця Миколаєва». 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

2. Розгляд та схвалення текстів радіопередачі та публікації "До 30-річчя з часу пуску  

1-го блоку Південно-Української АЕС". 

 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

3. Розгляд та схвалення текстів радіопередачі та публікації «До 105-річчя від дня           

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

Доповідає: Мельник М.О. 

 

4. Розгляд та схвалення оглядів фондів «Очаківський військовий собор», «Миколаїв-

ський губернський комітет  з вилучення  церковних цінностей», «Аркас Микола 

Миколайович – український композитор, голова товариства «Просвіта», «Україн-

ське товариство «Просвіта». 

Доповідає: Мельник М.О. 

 

 

  

1. СЛУХАЛИ: 

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

тання документів на 2012 рік підготовлено фотодокументальну виставку «До 160-річчя від 

дня народження М.М.Аркаса, історика, етнографа, композитора, громадського діяча, уро-

дженця Миколаєва». 

 Експозиційний план виставки додається. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Серединський О.В. – головний спеціаліст відділу інформації та використання доку-

ментів. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 44 докумен-

ти, котрі свідчать про життя та творчу діяльність відомого історика, етнографа, композитора,  

громадського діяча М.М.Аркаса: його листування з літератором Ф.П.Матушевським, компо-

зитором М.В.Лисенком, письменниками М.К.Вороним, Б.Д.Грінченком, драматургом 

М.Л.Кропивницьким, редактором газети “Рада” Є.Х.Чиколенком, а також листи редактора 

книги “Історія України-Русі” В.М.Доманицького,  редактора історичного журналу “Киевская 

старина” В.Науменка, бібліотекаря Одеського товариства “Просвіта” А.В.Ніковського, коб-

заря Т.М.Пархоменка, адресовані М.М.Аркасу. На виставці представлено також 5 фотогра-

фійМ.М.Аркаса разом з членами родини та товариства «Просвіта». 

Запропонував затвердити експозиційний план виставки«До 160-річчя від дня наро-

дження М.М.Аркаса, історика, етнографа, композитора, громадського діяча, уродженця Ми-

колаєва» та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-сайті держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план виставки «До 160-річчя від дня народження М.М.Аркаса, іс-

торика, етнографа, композитора, громадського діяча, уродженця Миколаєва» затвердити та 

рекомендувати до розміщення на офіційному 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 підготовлено текст радіопередачі "До 30-річчя з часу пуску 1-го блоку           

Південно-Української АЕС", яку заплановано оприлюднити на обласному радіо. Також про-

понується розмістити вказаний текст, доповнений посиланнями на використані джерела, як 

публікацію на веб-сайті держархіву області. 

 Тексти радіопередачі та публікації додаються. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              

ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що у тексті радіопередачі викладено історію будівництва по-

тужного енергетичного підприємства – Південно-Української атомної електростанції, є відо-

мості про робітників, які виконували важливі забудовні роботи. Публікація доповнена поси-

ланнями на джерела інформації, а також 3-ма фотографіями, котрі також можна оприлюдни-

ти на веб-сайті.  

Запропонував схвалити тексти радіопередачі та публікації схвалити та рекомендувати 

до оприлюднення на обласному радіо та веб-сайті держархіву області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
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 2.1. Текст радіопередачі "До 30-річчя з часу пуску 1-го блоку Південно-Української 

АЕС" схвалити та рекомендувати до оприлюднення на обласному радіо. 

 2.2. Текст публікації "До 30-річчя з часу пуску 1-го блоку Південно-Української АЕС" 

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 підготовлено текст радіопередачі «До 105-річчя від дня народження 

П.Я.Защука, керівника Миколаївського підпільного центру», котру планується оприлюднити 

на обласному радіо. Доповнений посиланнями на використані джерела текст радіопередачі 

пропонується розмістити як публікацію на веб-сайті держархіву області. 

 Тексти радіопередачі та публікації додаються. 

 

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 радіопередача підготовлена до ювілейної дати від дня на-

родження  відомого миколаївського підпільника Павля Яковича Защука, ім’ям котрого на-

йменовано вулицю у нашому місті. Він створив підпільні групи у Миколаєві та Новобузько-

му районі, котрі увійшли до складу розвідувально-диверсійної організації «Миколаївський 

центр», очолюваної В.О.Лягіним. Був розстріляний окупантами 29 травня 1943 року.  

Публікацію доповнено фотографією П.Я Защука. 

Радіопередача та публікація мають зацікавити дослідників підпільно-партизанського 

руху на Миколаївщині та краєзнавців. 

Запропонувала тексти радіопередачі та публікації схвалити та рекомендувати до 

оприлюднення на обласному радіо та веб-сайті держархіву області.   

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 3.1. Текст радіопередачі «До 105-річчя від дня народження П.Я.Защука, керівника 

Миколаївського підпільного центру» схвалити та рекомендувати до оприлюднення на облас-

ному радіо. 

3.2. Текст публікації «До 105-річчя від дня народження П.Я.Защука, керівника Мико-

лаївського підпільного центру» схвалити та рекомендувати до розміщення на веб-сайті 

держархіву області. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначила, що на у грудні поточного року планується запровадити нову ру-

брику «Огляди фондів», для наповнення котрої спеціалістами відділу інформації та викорис-

тання підготовлено 4 огляди фондів: «Очаківський військовий собор», «Миколаївський губе-

рнський комітет  з вилучення  церковних цінностей», «Аркас Микола Миколайович – україн-

ський композитор, голова товариства «Просвіта», «Українське товариство «Просвіта». 

 Тексти оглядів фондів додаються. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Левченко Л.Л. – директор держархіву області 

Виступаюча зазначила, що з метою популяризації документів, які можуть зацікавити 

споживачів інформації, співробітниками відділу інформації та використання освоєно новий 
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вид роботи – підготовку оглядів окремих фондів, у котрих описано усі документи за темати-

чно-хронологічним принципом.  

В огляді фонду «Очаківський військовий собор» викладено історію Свято-

Миколаївської церкви у м. Очаків у часи перебування у веденні військового обер-

священнику армії та флотів (протопресвітера) та єпархіального відомства, анотовано цікаві 

документи з історії духівництва, церкви та міста. Огляд фонду стане гарним доробком до пу-

блікації «История Очаковского Свято-Николаевского военного собора» та документальної 

виставки «З історії Очаківського військового собору», котрі оприлюднені на веб-сайті держ-

архіву області. 

В огляді фонду «Миколаївський губернський комітет  з вилучення  церковних ціннос-

тей» описано документи про діяльність повітових комісій  та губернського комітету з вилу-

чення церковних цінностей під час голоду 1921-1923 рр. У документах є списки релігійних 

установ Миколаївщини, цікаві статистичні дані, котрі мають зацікавити дослідників знищен-

ня радянською владою інституту церкви в Україні. 

Огляд фонду «Аркас Микола Миколайович – український композитор, голова товари-

ства «Просвіта» доповнить розміщені на веб-сайті держархіву області фотодокументальну 

виставку «До 160-річчя від дня народження М.М.Аркаса, історика, етнографа, композитора, 

громадського діяча, уродженця Миколаєва» та публікацію «До 120-річчя створення 

М.М.Аркасом опери «Катерина».  

В огляді фонду «Українське товариство «Просвіта» викладено історію товариства, 

анотовано документи, котрі свідчать про його створення й культурно-освітню діяльність. 

Зважаючи на те, що фонд за радянських часів, як і попередній, перебував на таємному збері-

ганні, можна сподіватися, що його огляд стане в нагоді дослідникам інституцій, які сприяли 

розвиткові української культури й просвіті українського народу. 

Запропонувала схвалити огляди фондів «Очаківський військовий собор», «Миколаїв-

ський губернський комітет  з вилучення  церковних цінностей», «Аркас Микола Миколайо-

вич – український композитор, голова товариства «Просвіта», «Українське товариство «Про-

світа» та рекомендувати до розміщення на веб-сайті області. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 4.1. Огляд фонду «Очаківський військовий собор» схвалити та рекомендувати до роз-

міщення на веб-сайті держархіву області. 

 4.2. Огляд фонду «Миколаївський губернський комітет  з вилучення  церковних цін-

ностей» схвалити та рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 

 4.3. Огляд фонду «Аркас Микола Миколайович – український композитор, голова то-

вариства «Просвіта» схвалити та рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву об-

ласті. 

 4.4. Огляд фонду «Українське товариство «Просвіта» схвалити та рекомендувати до 

розміщення на веб-сайті держархіву області. 

 

 

Голова          Л.Л.Левченко 

 

Секретар          М.О.Мельник 


