
 

 
Державна архівна служба України 

 
Миколаївська обласна державна  

адміністрація 
 

Державний архів  
Миколаївської області 

 

 
 
ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
 
24.12.2013 № 17 
 
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., Тригуб О.П. 
 
 
Порядок денний: 

1. Розгляд та схвалення тексту радіопередачі «До 135-річчя заснування морехідної шко-
ли у Миколаєві». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та схвалення тексту радіопередачі «До 105-ї річниці від дня народження 
В.О.Лягіна – Героя Радянського Союзу, керівника підпільної організації «Миколаїв-
ський центр». 

 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
3. Розгляд та схвалення текстів ініціативних інформувань «До 135-річчя з часу заснуван-

ня с. Кринички Миколаївського району», «До 90-річчя з часу заснування с. Червона 
Знам`янка Казанківського району», «До 145-річчя з часу заснування с. Новопетрівка 
Снігурівського району», «До 85-річчя з часу заснування с-ща Фрунзе Доманівського 
району», «До 180-річчя з часу заснування с. Ставки Веселинівського району», «До 
235-річчя з часу заснування с. Матвіївка (нині Центральний район Миколаєва)». 

 
 

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

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та використання 
документів на 2013 рік підготовлено текст радіопередачі «До 135-річчя заснування морехідної 
школи у Миколаєві», котру заплановано оприлюднити в ефірі обласного радіо «Бузька хвиля». 
 Текст радіопередачі додається. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 Чернова С.П. – заступник начальника відділу зберігання, обліку та довідкового апарату. 

Виступаюча зазначила, що у грудні 1867 року громада купців і міщан Миколаєва на сво-
єму засіданні підтримала пропозицію миколаївського війського губернатора Б.О. фон Глазенапа 
щодо відкриття морехідних класів в Миколаєві. 20 серпня 1871 року міністерством фінансів бу-
ло затверджено положення про морехідний клас у Миколаєві.  Начальний заклад, де готували 
шкіперів та штурманів каботажного плавання, у Миколаєві був відкритий  4 грудня 1873 року 
під час очолювання Миколаївського військового губернаторства М.А.Аркасом.  

У публікації викладено докладну розповідь про створення та діяльність навчального за-
кладу, надано відомості (у тому числі статистичні) щодо педагогічного та учнівського складу, 
навчального процесу, є інформація про проведення іспитів, проходження практики учнями, фі-
нансування школи тощо. 

Запропонувала схвалити тексти публікації та радіопередачі «До 100-річчя з часу відкрит-
тя Миколаївського обласного краєзнавчого музею» та рекомендувати до оприлюднення на веб-
сайті держархіву області та в ефірі обласного радіо. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Схвалити текст радіопередачі «До 135-річчя заснування морехідної школи у Мико-
лаєві» та рекомендувати до оприлюднення в ефірі обласного радіо. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та використання 
документів на 2013 рік підготовлено текст радіопередачі «До 105-ї річниці від дня народження 
В.О.Лягіна – Героя Радянського Союзу, керівника підпільної організації «Миколаївський 
центр», котру планується оприлюднити на обласному радіо. 
 Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Тригуб О.П. – завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорно-
морського державного університету ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що радіопередача розповідає про найвідомішого підпільника 
Миколавщини – Віктора Олександровича Лягіна, котрий організував та очолив розвідувально-
диверсійну групу «Миколаївський центр». Група Лягіна здійснила низку великих диверсій, за-
вдавши німецькій армії великих втрат в живій силі та техніці (знищено аеродром, нафтобазу, 
склади, обладнання заводів, морські човни), група добувала та передавала Червоній Армії цінну 
розвідувальну інформацію про ворога. У березні 1943 року був заарештований при виконанні 
завдання. На допитах під тортурами не видав учасників групи. 17 липня 1943 року Віктора 
Лягіна розстріляли. За відмінне виконання спеціальних завдань у ворожому тилу і проявлений 
героїзм та відвагу Віктору Олександровичу Лягіну 5 листопада 1944 року посмертно присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу. 

Зважаючи на те, що наступного року наші місто та область будуть відзначати 70-ту річ-
ницю звільнення від нацистських окупантів, радіопередача буде цікавою слухачам. 
 Запропонував схвалити текст радіопередачі «До 105-ї річниці від дня народження 
В.О.Лягіна – Героя Радянського Союзу, керівника підпільної організації «Миколаївський 
центр» та рекомендувати оприлюднити її на обласному радіо. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Схвалити текст радіопередачі «До 105-ї річниці від дня народження В.О.Лягіна – Ге-
роя Радянського Союзу, керівника підпільної організації «Миколаївський центр» та рекоменду-
вати оприлюднити її на обласному радіо. 
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3. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та використання 
документів на 2013 рік підготовлено 6 ініціативних інформувань до ювілейних дат населених 
пунктів Миколаївщини, котрі планується направити до голів та архівних відділів (секторів) 
РДА та міськрад для ознайомлення та використання: «До 135-річчя з часу заснування с. Крини-
чки Миколаївського району», «До 90-річчя з часу заснування с. Червона Знам`янка Казанківсь-
кого району», «До 145-річчя з часу заснування с. Новопетрівка Снігурівського району», «До 85-
річчя з часу заснування с-ща Фрунзе Доманівського району», «До 180-річчя з часу заснування с. 
Ставки Веселинівського району», «До 235-річчя з часу заснування с. Матвіївка (нині Централь-
ний район Миколаєва)». 
 Тексти ініціативних інформувань додаються. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Сидоренко А.І. – завідувач кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаївсь-
кої філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 

Виступаюча зазначила, що цікавість до історії рідного краю є невід’ємною рисою кожної 
культурної людини. Завданням ініціативних інформувань, присвячених ювілейним датам за-
снування населених пунктів Миколаївщини, є надання відомостей про наявність у держархіві 
області документів з історії міст, сіл та селищ області. Єдиними джерелами з історії „низової 
ланки адміністративно-територіального поділу” досьогодні є нариси та довідки в „Історії міст і 
сіл Української РСР” 1971 та 1981 рр. видання, але вони дають інформацію лише про міста об-
ласного та районного значення, а також центри селищних та сільських рад, а от  підпорядковані 
їм населені пункти лише названі і взагалі не описані. Тому ініціативні інформування, укладені 
спеціалістами відділу інформації та використання документів у відповідності до Методичних 
рекомендацій щодо укладання історії населених пунктів (Миколаїв, 205), стануть у нагоді кері-
вникам органів виконавчої влади у районах та містах обласного значення, а також будуть осно-
вою для доповнення історичних довідок відомостями з документів, що зберігають архівні відді-
ли (сектори) райдержадміністрацій та міських рад. 

Запропонувала схвалити тексти ініціативних інформувань «До 135-річчя з часу засну-
вання с. Кринички Миколаївського району», «До 90-річчя з часу заснування с. Червона 
Знам`янка Казанківського району», «До 145-річчя з часу заснування с. Новопетрівка Снігурів-
ського району», «До 85-річчя з часу заснування с-ща Фрунзе Доманівського району», «До 180-
річчя з часу заснування с. Ставки Веселинівського району», «До 235-річчя з часу заснування с. 
Матвіївка (нині Центральний район Миколаєва)» та рекомендувати направити їх до голів та ар-
хівних відділів (секторів) РДА та міськрад для ознайомлення та використання. 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.1. Схвалити тексти ініціативних інформувань «До 135-річчя з часу заснування с. Кри-
нички Миколаївського району», «До 90-річчя з часу заснування с. Червона Знам`янка Казанків-
ського району», «До 145-річчя з часу заснування с. Новопетрівка Снігурівського району», «До 
85-річчя з часу заснування с-ща Фрунзе Доманівського району», «До 180-річчя з часу заснуван-
ня с. Ставки Веселинівського району», «До 235-річчя з часу заснування с. Матвіївка (нині 
Центральний район Миколаєва)» та рекомендувати направити їх до голів та архівних відділів 
(секторів) РДА та міськрад для ознайомлення та використання. 
 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


