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Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «Війна очима дітей».  

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки  «З історії Адміралтейського собору». 

 
Доповідає: Мельник М.О. 

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

Доповідач зазначила, що на виконання наказу Державного комітету архівів України 
від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події 
Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 
66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» підготовлено докумен-
тальну он-лайнову виставку «Війна очима дітей», котру планується розмістити на веб-сайті 
держархіву області напередодні святкування Дня Перемоги. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступник директора – головний охоронець фондів. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 20 документів 
з фонду (ф.Р-3043), який складається з контрольних робіт учнів десяти шкіл Миколаєва за 
темою «Що я пережив під час німецько-фашистської окупації», укладені у червні-липні             
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1944 року. У них – свідчення 12-16-річних очевидців страшних подій, які відбувались у Ми-
колаєві з серпня 1941 року по березень 1944 року.  

Ці твори – щирі й зворушливі розповіді дітей, які пережили моральне й фізичне на-
силля, пережили смерть рідних і близьких, змушені були переховуватись та калічити себе, 
щоби не бути вивезеними на примусові роботи до країн Західної Європи під час нацистської 
окупації.  

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки «Війна очима дітей» та ре-
комендувати її до оприлюднення на веб-сайті держархіву області. 

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

ментів. 
Виступаючий зазначив, що кожного року спеціалісти відділу інформації готують ви-

ставки, публікації, теле- та радіопередачі про події, пов’язані з Великою Вітчизняною війною 
1941-1945 рр., їх тематика різноманітна, більшість з них постійно доступні для ознайомлення 
на веб-сайтові архіву, але документи, представлені на новій виставці, будуть цікавими не 
лише для дослідників військової історії, а й для пересічних громадян різного віку. 

Запропонував затвердити експозиційний план виставки «Війна очима дітей» та реко-
мендувати до оприлюднення її на веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Війна очима дітей» 
затвердити та рекомендувати до розміщення на 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 на 2013 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «З історії 
Адміралтейського собору», котру планується розмістити на веб-сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л.  – директор держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 41 документ, 
з котрих 39 – з фонду «Миколаївський Адміралтейський собор протопресвітера військового 
та морського духівництва» (ф. 168) та 2 – з фонду «Миколаївський окружний адміністратив-
ний відділ окрвиконкому» (ф.Р-118), котрі розповідають про історію найвідомішого микола-
ївського православного храму з 1809 р. по 1928 р.: звіти про прибутки й видатки, формулярні 
списки церковно- та священнослужителів, про реставрацію ікон та наймання півчих для хо-
ру, обрання церковного старости (ктитора) та долю собору за радянських часів. Цього року 
країна відзначатиме 1025-річчя хрещення Київської Русі, тому виставка стане гарним дороб-
ком у відповідному розділі на веб-сайті архіву та доповнить вже оприлюднені виставки та 
публікації відповідно тематики. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки «З історії Адміралтейського 
собору» та рекомендувати її до оприлюднення на веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Експозиційний план документальної он-лайнової виставки «З історії Адміралтей-
ського собору» затвердити та рекомендувати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


