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ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
28.04.2020 № 4
м. Миколаїв
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Присутні члени науково-методичної ради: Климова Л.С., Колесник Н.А., Котляр Ю.В.,
Кузьменко Н.В., Пікуль Г.Б., Серединський О.В., Сидоренко А.І., Тригуб О.П.

Порядок денний:
1. Розгляд та схвалення тексту статей-нарисів «Березнегувато-Снігурівська операція», «Життя тривало навіть у неволі», «Рух опору миколаївських медиків під час
Другої світової війни», «Як відбувалося визволення Миколаївщини від нацистів»,
«Подвиг учасників десанту під командуванням Костянтина Ольшанського», «Листи мешканців Миколаївщини з нацистської неволі зберігаються в держархіві Миколаївської області», «Діяльність підпільників у місті Миколаєві під час Другої
світової війни (групи Тарасова і Шапошнікова)», «Ушанування та увічнення
пам’яті героїв Другої світової війни на Миколаївщині».
Доповідає: Мельник М.О.
2. Розгляд та схвалення тексту доповіді «Професійні школи Миколаївщини» для участі в конференції.
Доповідає: Мельник М.О.

1. СЛУХАЛИ:
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів.
Доповідач зазначила, що до 75-ї річниці Перемоги над нацизмом спеціалістами відділу інформації та використання документів підготовлено 8 статей-нарисів з історії Другої світової війни на Миколаївщині: «Березнегувато-Снігурівська операція», «Життя тривало навіть
у неволі», «Рух опору миколаївських медиків під час Другої світової війни», «Як відбувалося
визволення Миколаївщини від нацистів», «Подвиг учасників десанту під командуванням Костянтина Ольшанського», «Листи мешканців Миколаївщини з нацистської неволі зберігаються в держархіві Миколаївської області», «Діяльність підпільників у місті Миколаєві під
час Другої світової війни (групи Тарасова і Шапошнікова)», «Ушанування та увічнення
пам’яті героїв Другої світової війни на Миколаївщині»
Статті заплановано до публікації на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної
державної адміністрації.
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Тексти статей додаються.
ВИСТУПИЛИ:
Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання документів держархіву області, к. і. н.
Виступаючий зазначив, що статті підготовлені за документами держархіву області і
присвячені темам, пов’язаним із подіями на Миколаївщині під час Другої світової війни: Березнегувато-Снігурівській операції, під час котрої було розпочато визволення населених пунктів Баштанського, Березнегуватського, Казанківського, Новобузького, Снігурівського районів; темі примусового вивезення мешканців області на роботи до країн Східної Європи; діяльності підпільних груп під керівництвом М. Соколова (Тайожного), І. Шапошнікова та
Ю. Тарасова; визволенню Миколаївщини від нацистських окупантів у березні-квітні
1944 року; подвигу учасників десанту під командуванням К. Ольшанського; а також темі
вшанування та увічнення пам’яті героїв війни.
Запропонував схвалити тексти статей «Березнегувато-Снігурівська операція», «Життя
тривало навіть у неволі», «Рух опору миколаївських медиків під час Другої світової війни»,
«Як відбувалося визволення Миколаївщини від нацистів», «Подвиг учасників десанту під
командуванням Костянтина Ольшанського», «Листи мешканців Миколаївщини з нацистської
неволі зберігаються в держархіві Миколаївської області», «Діяльність підпільників у місті
Миколаєві під час Другої світової війни (групи Тарасова і Шапошнікова)», «Ушанування та
увічнення пам’яті героїв Другої світової війни на Миколаївщині» та рекомендувати для публікації на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити тексти статей «Березнегувато-Снігурівська операція», «Життя тривало
навіть у неволі», «Рух опору миколаївських медиків під час Другої світової війни», «Як відбувалося визволення Миколаївщини від нацистів», «Подвиг учасників десанту під командуванням Костянтина Ольшанського», «Листи мешканців Миколаївщини з нацистської неволі
зберігаються в держархіві Миколаївської області», «Діяльність підпільників у місті Миколаєві під час Другої світової війни (групи Тарасова і Шапошнікова)», «Ушанування та увічнення пам’яті героїв Другої світової війни на Миколаївщині» та рекомендувати для публікації на
офіційному веб-сайті Миколаївської обласної державної адміністрації.

2. СЛУХАЛИ:
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів держархіву області, секретаря науково-методичної ради.
Доповідач зазначила, що для участі у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект», організованій Миколаївським національним аграрним університетом, заступником начальника відділу інформації та
використання документів Серединським О.В. підготовлено доповідь «Професійні школи
Миколаївщини».
Текст доповіді додається.
ВИСТУПИЛИ:
Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів держархіву області.
Виступаюча зазначила, що після 1917 року на території Миколаївщини виникла мережа навчальних закладів різного рівня з підготовки фахівців для окремих галузей народного
господарства. Кваліфікація випускників, терміни і форми навчання визначалися відповідними міністерствами і відомствами, а також місцевими органами управління, яким вони підпорядковувались. У 1920-х роках універсальним типом навчального закладу стали професійні
школи, які готували кваліфікованих робітників за багатьма спеціальностями для промисловості, будівництва, транспорту. В професійних школах поглиблено вивчали як спеціальні,
так і загальноосвітні предмети. Професійні школи зіграли значну позитивну роль у профе-
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сійній освіті, готуючи кваліфіковані кадри фахівців для різних галузей народного господарства країни.
У доповіді викладено інформацію про створення та діяльність Очаківської ремісничої
школи, Миколаївського технікуму образотворчого мистецтва (художньо-образотворчої професійної школи), Миколаївської будівельно-керамічної професійної школи, Миколаївської
державної школи крою і шиття, Миколаївської однорічної школи з підготовки бухгалтерів та
рахівників колгоспів, Новобузької державної сільськогосподарської школи зооветеринарних
кадрів, Миколаївської дворічної школи з підготовки керівних кадрів колгоспів.
Дослідження містить відомості про штати навчальних закладів, кількість учнів за різні
роки, перелік предметів, котрі викладалися, а також оснащення спеціалізованих кабінетів
відповідним приладдям тощо.
Запропонувала схвалити текст доповіді «Професійні школи Миколаївщини» та рекомендувати для участі у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українознавчий
вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект».
ВИРІШИЛИ:
2.1. Схвалити текст доповіді «Професійні школи Миколаївщини» та рекомендувати
для участі у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект».

Голова

Лариса ЛЕВЧЕНКО

Секретар

Марина МЕЛЬНИК

