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Порядок денний: 

1. Розгляд та схвалення тексту статті «Жінки в медичній практиці в ХІХ – на початку 
ХХ ст. (на прикладі міста Миколаїв)». 

Доповідає: Левченко Л.Л. 
2. Розгляд та схвалення тексту статті «Махновщина на Миколаївщині». 

Доповідає: Мельник М.О. 
3. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової виставки 

«Севастополь у документах державного архіву Миколаївської області». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Левченко Л.Л. – директора держархіву області. 
Доповідач зазначила, що для участі у ІХ Міжнародній науковій конференції «Аркасів-

ські читання: історична наука на сучасному етапі розвитку української державності» нею 
підготовлено статтю «Жінки в медичній практиці в ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі мі-
ста Миколаїв)». 
 Текст статті додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Сидоренко А.І. – доцент кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаївсь-
кої філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к. п. н. 

Виступаюча зазначила, що стаття містить історію створення на теренах Російської ім-
перії, до складу котрої входила територія сучасної Миколаївщини, акушерських шкіл та дія-
льність «присяжних бабок» (акушерок, повитух), а також роботу перших масажисток, меди-
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чних сестер (сестер милосердя) та лікарів жіночої статі середини ХVІІІ ст. – початку ХХ ст. 
Автор докладно розповідає про заснування та реорганізацію першої повивальної школи при 
Миколаївській єврейській лікарні, 4-річної школи для підготовки повивальних бабок 1-го 
розряду та фельдшериць у Миколаєві, надає списки жінок, котрі працювали у медичних за-
кладах міста, їх національний склад. 

Запропонувала схвалити текст статті «Жінки в медичній практиці в ХІХ – на початку 
ХХ ст. (на прикладі міста Миколаїв)» та рекомендувати для участі у ІХ Міжнародній науко-
вій конференції «Аркасівські читання: історична наука на сучасному етапі розвитку україн-
ської державності». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст статті «Жінки в медичній практиці в ХІХ – на початку ХХ ст. (на 
прикладі міста Миколаїв)» та рекомендувати для участі у ІХ Міжнародній науковій конфе-
ренції «Аркасівські читання: історична наука на сучасному етапі розвитку української дер-
жавності». 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів держар-
хіву області, секретаря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що для участі у ІХ Міжнародній науковій конференції «Аркасів-
ські читання: історична наука на сучасному етапі розвитку української державності» провід-
ним спеціалістом відділу інформації та використання документів держархіву області Івано-
вою Г.А. підготовлено статтю «Махновщина на Миколаївщині». 
 Текст статті додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Кузьменко Н.В. – заступник директора – начальник відділу зберігання, обліку та до-
відкового апарату.  

Виступаюча зазначила, що досьогодні лишається цікавою для дослідників тема селян-
ського повстанського руху на Півдні України у 1918–1921 рр. та постать його очільника – 
Нестора Махна. У статті викладено відомості про створення та діяльність махновських заго-
нів, зокрема у Баштанському районі навесні і влітку 1919 року та Новобузькому районі узи-
мку 1921 року. 

Запропонувала схвалити текст статті «Махновщина на Миколаївщині» та рекоменду-
вати для участі у ІХ Міжнародній науковій конференції «Аркасівські читання: історична на-
ука на сучасному етапі розвитку української державності». 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст статті «Махновщина на Миколаївщині» та рекомендувати для 
участі у ІХ Міжнародній науковій конференції «Аркасівські читання: історична наука на су-
часному етапі розвитку української державності». 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів держар-
хіву області, секретаря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що відповідно до Плану виставкової діяльності Державної архі-
вної служби на 2019 рік заступником начальника відділу інформації та використання доку-
ментів держархіву області Серединським О.В. підготовлено документальну он-лайнову ви-
ставку «Севастополь у документах державного архіву Миколаївської області», котру плану-
ється оприлюднити на офіційному веб-сайті держархіву області. 
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 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Климова Л.С. – молодший науковий співробітник відділу організаційної, режимно-
секретної роботи та управління персоналом. 

Виступаюча зазначила, що 20 березня 1805 року було засновано Миколаївське та Се-
вастопольське військове губернаторство, до складу котрого входило місто Севастополь. У 
жовтні 1864 року у місті було скасовано посаду військового губернатора та виведено зі скла-
ду Миколаївського та Севастопольського військового губернаторства. Севастополь увійшов 
спочатку до складу Сімферопольського, а згодом – Ялтинського повіту Таврійської губернії.  
 До експозиційного плану виставки включено документи фонду «Канцелярія Микола-
ївського військового губернатора» (ф. 230) про відновлення та відкриття Севастопольського 
комерційного порту (1817-1820 рр.), про заохочення іноземців займатись торгівлею у м. Се-
вастополь, статистичні відомості про міщан міста з їх іменним списком (1830 р.), про стан 
міста напередодні Східної (Кримської) війни та після неї, а також документи фонду «Управ-
ління Чорноморських адміралтейських поселень» (ф. 246): відомості про казенні хутори, які 
перебували у відомстві Севастопольського порту (1809 р.). 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«Севастополь у документах державного архіву Миколаївської області» та оприлюднити її на 
офіційному веб-сайті держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Севасто-
поль у документах державного архіву Миколаївської області» та оприлюднити її на офіцій-
ному веб-сайті держархіву області. 
 
 
Голова          Л. ЛЕВЧЕНКО  
 
 
Секретар          М. МЕЛЬНИК 


