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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення електронного макету видання «Николаевская область в го-

ды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и материалы свиде-
тельствуют». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та затвердження експозиційного плану виставки «До 25-ї річниці виведен-

ня військ СРСР з Афганістану». 
Доповідає: Серединський О.В. 

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

Доповідач зазначила, що на розгляд членів науково-методичної ради представлено 
електронний макет видання «Николаевская область в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Документы и материалы свидетельствуют» для обговорення та надання реко-
мендації до друку. 

Електронний макет видання додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що видання підготовлене Навчально-науковим інститутом іс-
торії та права Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського та дер-
жавним архівом Миколаївської області. До нього включено 263 документи та матеріали, що 
свідчать про перебіг подій на Миколаївщині під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.  

Видання починається з документів періоду з оголошення війни до окупації області: 
про мобілізацію населення до лав Червоної Армії та народного ополчення, утворення вини-
щувальних загонів тощо, переорієнтацію підприємств на випуск воєнної продукції, створен-
ня обласної евакуційної комісії, збір допомоги для військовослужбовців та ін.  
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До другого розділу включено накази та оголошення німецько-румунської влади про 

встановлення «нового порядку», конфіскацію продоволсьтва та одягу в населення на користь 
ворожої армії, про збитки, заподіяні окупантам під час «володарювання» на території облас-
ті, а також про страту жителів Миколаєва, захоплених окупантами у заручники, й патріотів 
за антифашистську діяльність. Окремий підрозділ становлять документи про підпільно-
партизанський рух на території Миколаївщини, зокрема, про підпільну розвідуваль-         но-
диверсійну організацію «Миколаївський центр» та підпільну комсомольську партизанську 
організацію «Партизанська іскра».  

Наступний розділ складається з документів про звільнення населених пунктів Мико-
лаївщини від нацистської окупації, розмінування територій, відновлення народного госпо-
дарства області, реевакуацію підприємств, навчальних та освітніх закладів до Миколаєва, 
збір коштів серед населення на придбання бойової техніки для Червоної Армії, діяльність 
військових шпиталів та дитячих закладів для сиріт, проведення колгоспниками посівних ка-
мпаній та жнив тощо. 

Завершують видання документи про нагородження героїв війни та увічнення пам’яті 
тих, хто загинув: надання вулицям їх імен, упорядкування братерських могил, спорудження 
пам’ятників та меморіальних комплексів. 

Видання адресоване широкому колу читачів, котрі цікавляться історією Великої Віт-
чизняної війни 1941-1945 рр. та Миколаївщини. 

Запропонувала електронний макет видання «Николаевская область в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и материалы свидетельствуют» схвалити та 
рекомендувати до друку. 

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

ментів. 
Виступаючий зазначив, що до видання включено документи з фондів «Колекція спо-

гадів активних учасників революційного руху дожовтневого періоду, періоду Великої Жовт-
невої соціалістичної революції, громадянської війни, соціалістичного будівництва та  Вели-
кої Вітчизняної війни (ф.П-4074), «Колекція документів «Миколаївщина в роки Великої Віт-
чизняної війни 1941-1945 рр.» (ф.П-10), «Архівний відділ управління виконкому Миколаїв-
ської обласної Ради народних депутатів» (ф.Р-1002), «Миколаївський обласний комітет 
КПУ) (ф.П-7) і «Миколаївська обласна комісія зі сприяння роботі Надзвичайної державної 
комісії з установлення та розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх 
спільників та заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, 
державним підприємствам та установам СРСР (ф.Р-1894), фондів Миколаївських обласної та 
міської Рад народних депутатів (ф.Р-992, ф.Р-8). Також представлено документи з фондів 
окупаційного періоду: «Типографія газети «Українська думка» (ф.Р-1017), «Відділ культури 
та освіти при Миколаївській міській управі» (ф.Р-1037), «Пересадівська сільська управа» 
(ф.Р-1110), «Адресне бюро міста Миколаєва» (ф.Р-1016). Видання доповнене материалами з 
місцевих газет «Южная правда», «Більшовицький шлях» та з колекції листівок періоду наци-
стської окупації. 
 Запропонував електронний макет видання «Николаевская область в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и материалы свидетельствуют» схвалити та 
рекомендувати до друку. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 4.1. Схвалити електронний макет видання «Николаевская область в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и материалы свидетельствуют»  та рекомен-
дувати до друку. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 
 Серединського О.В. – заступника начальника відділу інформації та використання до-
кументів. 
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Доповідач зазначив, що до 25-ї річниці виведення військ СРСР з Афганістану підго-

товлено виставку за документами обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів і запасу. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. -  заступник директора з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що на виставці представлено фото и біографії військовослуж-
бовців, які загинули під час служби в Афганістані, документи про реєстрацію Миколаївської 
обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів і запасу і звіти про її діяльність. 

Запропонувала експозиційний план виставки затвердити. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Експозиційний план виставки «До 25-ї річниці виведення військ СРСР з Афганіс-
тану» затвердити та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 
 
 
 


