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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 схвалення експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «Героям десанту К.Ф.Ольшанського присвячується...».  

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та схвалення тексту публікації "З історії Миколаївської обласної філармо-
нії". 

 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
3. Розгляд та схвалення тексту радіопередачі "З історії Миколаївської обласної філар-

монії". 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
4. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 

виставки "З історії Миколаївської обласної філармонії". 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
5. Розгляд та схвалення тексту радіопередачі «З історії діяльності Миколаївського 

окружного комітету Червоного Хреста». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
6. Розгляд та схвалення текстів доповідей «Огляд  документальних джерел з історії 

євреїв за фондами Державного архіву Миколаївської області» та «Реєстрація єв-
рейських релігійних громад на Миколаївщині у 1924-1930 рр.» для участі у ІІ між-
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народній науково-практичній конференції «Исторические мидраши Северного 
Причерноморья». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

7. Розгляд та схвалення тексту доповіді «Проблеми виховання сучасної молоді: хрис-
тиянські традиції і сучасність» з доповіддю «Духовна освіта та сприяння правос-
лавним духівництвом навчанню дітей та молоді у ХІХ ст.– на початку ХХ ст.» для 
участі у засіданні «круглого столу» «Виховання ціннісних орієнтирів молоді: спів-
праця освітян, духівницта та громадськості». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

  
1. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що до 69-ї річниці визволення м. Миколаїв від нацистської оку-
пації підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «Героям десанту 
К.Ф.Ольшанського присвячується...», котру планується розмістити на веб-сайті держархіву 
області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що підготовка виставки є виконанням одного з перших пунк-
тів у плані заходів, розробленого відповідно до наказу Державної архівної служби від 6 лис-
топада 2012 року № 167 «Про участь у заходах з підготовки і відзначення у 2013-2015 роках 
70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та розпорядження голови Миколаївської облдержа-
дміністрації від 9 листопада 2012 року № 381-р «Про заходи з відзначення в Миколаївській 
області 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». 

На виставці представлено 83 документи (з них 60 – фото учасників десанту), котрі ро-
зповідають про формування та бойові дії десанту К.Ф.Ольшанського, відомості про нагоро-
дження та вшанування пам’яті Героїв Радянського Союзу. Експозиційний план виставки до-
повнено коротким історичним нарисом про подвиг десантників. Оприлюднені на сайті держ-
архіву, документи стануть доступними для широкого кола шанувальників ольшанців. 

Запропонувала схвалити експозиційний план виставки «Героям десанту 
К.Ф.Ольшанського присвячується...» та рекомендувати її до оприлюднення на веб-сайті 
держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «Героям десанту 
К.Ф.Ольшанського присвячується...» схвалити та рекомендувати до розміщення на офіцій-
ному веб-сайтові 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 публікацію "З історії Миколаївської обласної філармонії". 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
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 Сидоренко А.І. – завідувач кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаїв-
ської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 

Виступаюча зазначила, що у публікації викладено історію створення 1937 року та дія-
льності обласної філармонії до 1999 року включно. Надано багато цікавих статистичних ві-
домостей про організацію та проведення концертів колективами філармонії, у тому числі під 
час гастролей, роботу музичного лекторію. Є відомості про особовий склад музикантів і лек-
торів, музичний репертуар тощо. 

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

ментів. 
Виступаючий зазначив, що публікація містить інформацію про творчий шлях відомо-

го містянам і жителям області музичного закладу, котрий 75 років дарує шанувальникам му-
зики та вокального жанру музичні композиції. Зважаючи на те, що обсяг документів, які ви-
користував автор під час підготовки публікації, доволі великий (фонди філармоніії, Микола-
ївського облвиконкому, обласних управлінь культури та у справах мистецтв), було підготов-
лено крім статті, ще текст радіопередачі та документальну виставку для розміщення на        
веб-сайті області. 

Запропонував схвалити текст публікації та рекомендувати до оприлюднення на веб-
сайті держархіву області. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Текст публікації "З історії Миколаївської обласної філармонії" схвалити та реко-
мендувати до розміщення у відповідному розділі на веб-сайті держархіву області. 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до річного плану роботи відділу інформації та 
використання документів підготовлено текст радіопередачі "З історії Миколаївської обласної 
філармонії", котру планується оприлюднити на обласному радіо. 
 Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступник директора – головний зберігач фондів держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що текст радіопередачі укладено з урахуванням часу трансля-
ції (до 10 хвилин), тому історію створення та діяльності обласної філармонії з 1938 року по 
2000 рік викладено більш стисло, ніж у публікації. Однак невеликий обсяг тексту дозволив 
авторові викласти відомості про склад мистецьких колективів у різні части, проведення гаст-
ролей та запрошення до Миколаївщини відомих виконавців, взаємодію з Миколаївським лі-
тературним об’єднанням, а також відомості про штат філармоніїї, її керівний та фаховий    
склад. 

Запропонувала схвалити текст радіопередачі "З історії Миколаївської обласної філар-
монії" та рекомендувати до оприлюднення на обласному радіо «Бузька хвиля». 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Текст радіопередачі "З історії Миколаївської обласної філармонії" схвалити та ре-
комендувати до оприлюднення на обласному радіо. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 
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 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до річного плану роботи відділу інформації та 

використання документів підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку "З історії 
Миколаївської обласної філармонії". 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С. – діловод відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної робо-
ти. 

Виступаюча зазначила, що згідно з річним планом роботи відділу інформації та вико-
ристання документів підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку, присвячену          
75-й річниці Миколаївської обласної філармонії. До експозиційного плану виставки включе-
но документи, датовані 1944 -1993 рр.: відомості про клькість концертів, проведених артис-
тами для колгоспників Миколаївщини після звільнення від нацистської окупації, річні звіти 
про фінансово-господарську діяльність закладу, списки працівників та творчого складу філа-
рмонії за різні роки, подяки від установ та організацій, що приймали мистецькі колективи під 
час гастролей, програми концертів, моно-вистав тощо.  

Документи виставки стануть чудовим доповненням до публікації, присвяченій філар-
монії. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки та рекомендувати до розмі-
щення її на на веб-сайтові держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 4.1. Експозиційний план виставки "З історії Миколаївської обласної філармонії" за-
твердити та рекомендувати до розміщення у розділі «Документальні виставки on-line» на 
веб-сайті держархіву області. 
  
 
5. 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 текст радіопередачі «З історії діяльності Микола-
ївського окружного комітету Червоного Хреста». 
 Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що у тексті радіопередачі викладено історію створення та дія-
льності комітету Червоного Хреста на території Миколаївської округи у 1925-1930 рр. У тек-
сті є відомості про профілактичну медико-санітарну роботу осередків товариства Червоного 
Хреста: про організацію курсів сестер військового часу та медично-побутових курсів, випус-
кники котрих працювали на пунктах першої допомоги під час проведення жнив, про роботу 
аптек, амбулаторій, лазень, вирощування лікарських рослин, розіграш лотерей на санаторне 
лікування. Є відомості про роботу туберкульозного диспансеру, лікарні та поліклініки УЧХ у 
Миколаєві.  

Запропонував схвалити текст радіопередачі та рекомендувати для оприлюднення на 
обласному радіо. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
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 5.1. Схвалити текст радіопередачі «З історії діяльності Миколаївського окружного 
комітету Червоного Хреста» та рекомендувати для оприлюднення на обласному радіо «При-
бузька хвиля». 
 
 
6. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що для участі у ІІ міжнародній науково-практичній конференції 
«Исторические мидраши Северного Причерноморья» співробітниками відділу інформації та 
використання документів підготовлено доповіді «Огляд  документальних джерел з історії 
євреїв за фондами Державного архіву Миколаївської області» та «Реєстрація єврейських ре-
лігійних громад на Миколаївщині у 1924-1930 рр.», котрі пропонуються для розгляду. 
 Тексти доповідей додаються. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату. 

Виступаюча зазначила, що доповідь «Огляд  документальних джерел з історії євреїв 
за фондами Державного архіву Миколаївської області» містить перелік та короткі анотації до 
документальних джерел з історії єврейського населення Миколаївщини. Це документи з фо-
ндів дорадянського періоду: миколаївського військового губернатора (ф. 230), миколаївсько-
го градоначальника (ф. 229), Миколаївських міської думи (ф. 222) та міської управи (ф. 216), 
міського магістрату (ф. 208), поліцейських установ (ф. 231, ф. 442, ф. 479, ф. 481), установ  
станового самоврядування міст Очаків та Вознесенськ (ф. 215, ф. 279, ф. 331), навчальних 
закладів (ф. 133, ф. 129) та установ релігійного культу (ф. 198, ф. 199, ф. 484). Доповідь міс-
тить також перелік фондів радянського періоду, де наявна інформація про єврейське насе-
лення: це документи місцевих органів державної влади, закладів культури та громадських 
організацій.  

Інформація, викладена у доповіді, напевне стане у нагоді дослідникам історії єврейсь-
кого населення на Миколаївщині, котрі мають на меті ознайомитися з архівними першодже-
релами. 

Запропонувала схвалити текст доповіді та рекомендувати для участі у конференції. 
 
 Колесник Н.А. – заступник директора з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що доповідь «Реєстрація єврейських релігійних громад на Ми-
колаївщині у 1924-1930 рр.» укладено за документами адміністративного відділу Миколаїв-
ського окрадмінвідділу (ф.Р-118) про реєстрацію статутів єврейських релігійних громад та 
передачу їм у користування культових приміщень та майна.  

Доповідь містить інформацію про передачу релігійним громадам приміщень синагог  
та молитовних будинків (з указанням адрес) у Миколаєві, Вознесенську, Новій Одесі, колонії 
Добре у 1924 та 1930 рр., а також відомості про членів правлінь релігійних громад. 

Запропонувала схвалити текст доповіді та рекомендувати для участі у конференції. 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
 6.1. Схвалити тексти доповідей «Огляд  документальних джерел з історії євреїв за фо-
ндами Державного архіву Миколаївської області» та «Реєстрація єврейських релігійних гро-
мад на Миколаївщині у 1924-1930 рр.» та рекомендувати для участі у ІІ міжнародній науко-
во-практичній конференції «Исторические мидраши Северного Причерноморья». 
 
 
 
7. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
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Доповідач зазначила, що для участі у засіданні «круглого столу» за темою: «Пробле-
ми виховання сучасної молоді: християнські традиції і сучасність» підготовлено доповідь 
«Духовна освіта та сприяння православним духівництвом навчанню дітей та молоді у               
ХІХ ст.– на початку ХХ ст.», котра пропонується для розгляду. 
 Текст доповіді додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л.– директор держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що доповідь «Духовна освіта та сприяння православним духі-
вництвом навчанню дітей та молоді у ХІХ ст.– на початку ХХ ст.» підготовлена для участі у 
засіданні «круглого столу» за темою: «Проблеми виховання сучасної молоді: християнські 
традиції і сучасність», котрий організовують управління освіти і науки Миколаївської облде-
ржадміністрації, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ми-
колаївська єпархієя Української Православної Церкви та Миколаївський обласний осередок 
громадського об’єднання «Всеукраїнське православне педагогічне товариство» на базі відді-
лу освіти Березанської райдержадміністрації. 

Доповідь висвітлює різні аспекти участі православної церкви у сприянні отриманню 
дітьми освіти: початкової – через створення мережі церковно-парафіяльних шкіл, універси-
тетської – шляхом надання грошової допомоги учням-стипендіатам (у тому числі через бла-
годійні товариства); а також підготовку священно- та церковнослужителів в Одеській духов-
ній семінарії. Доповідь містить відомості про кількість церковно-парафіяльних шкіл та учнів, 
які в них навчалися, у Миколаєві та передмістях на початку ХХ ст., діяльність найкращих 
законовчителів - священників миколаївських православних храмів, роботу шкіль писемності 
та миколаївського відділення Товариства піклування про бідних духовного звання відомства 
головного священника армії та флотів. 

Запропонувала схвалити текст доповіді та рекомендувати для участі у засіданні «кру-
глого столу». 
 
ВИРІШИЛИ: 
 7.1. Схвалити текст доповіді «Духовна освіта та сприяння православним духівництвом 
навчанню дітей та молоді у ХІХ ст.– на початку ХХ ст.» для участі у засіданні «круглого 
столу» за темою: «Проблеми виховання сучасної молоді: християнські традиції і сучасність». 
 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
 
Секретар          М.О.Мельник 


