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Надаємо інформацію про виконання запланованих держархівом 

Миколаївської області заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за 

участі громадськості у квітні 2019 року за формою.  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 
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ЗВІТ 
про проведення заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за участі громадськості 

у квітні 2019 року 
№ 
з/п 

Дата, місце 
проведення, 

адреса 

Зміст заходу та форма його 
проведення 

Категорія 
учасників, що 

запрошуються до 
участі у заходах 

Очікуваний результат П.І.Б., телефон, електронна 
адреса контактної особи 

1 2 3 4 5 6 
Взаємодія із засобами масової інформації 

1. 09 квітня, 
«Українське 

радіо: Миколаїв» 

Жінки в медичній практиці в ХІХ 
– на початку ХХ ст. (на прикладі 

міста Миколаїв). Інтерв’ю з 
директором державного архіву 

Миколаївської області  
Л. Левченко. 

Широкі кола 
громадськості 

Пропагування архівних документів 
з історії Української революції 

1917-1921 рр. 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2. 19 квітня, 
телеканал 

«Миколаїв», 
програма «Тема 

дня» 

«Вибори на Миколаївщині в різні 
епохи». Інтерв’ю з директором 

державного архіву Миколаївської 
області  

Л. Левченко. 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
проведення виборів на 

Миколаївщині; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

3. 19 квітня, 
телеканал 

«Миколаїв», 
програма 
«Новини» 

Сюжет у новинах «В архіві 
Миколаївської області 
зберігається виборча 

документація» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
проведення виборів на 

Миколаївщині; пропагування 
документів, що зберігаються у 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

Заходи за участі громадськості 
1. 02 квітня, 

Миколаївська 
обласна 

універсальна 
наукова 

бібліотека,  
м. Миколаїв,  

вул. Московська, 
9 

Участь у науково-практичній 
конференції «Південний регіон 

України в роки окупації: 
маловідомі імена, події, факти» з 

доповіддю «Про діяльність 
підпільних груп М. Тайожного 
(«медиків»), Ю. Тарасова,  В. 

Дорохольської, І. Шапошнікова 
(військовополонених концтабору 
«Шталаг-364») у м. Миколаєві під 

час Другої світової війни» 

Науковці, студенти 
вищих навчальних 

закладів, 
громадськість  

Ознайомлення з історією 
підпільного руху на Миколаївщині 

під час Другої світової війни; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 



2. 11-12 квітня, 
Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет  

ім. Івана Огієнка, 
Хмельницька 

обл.,  
м. Кам’янець-
Подільський,  

вул. Огієнка, 61 

Участь у міжнародній науково-
практичній конференції 

«Архівістика: теорія, методика, 
практика» у м. Кам’янець-

Подільський на базі Кам’янець-
Подільського національного 

університету ім. Івана Огієнка з 
доповіддю «Архівні установи 

Миколаївщини у 30-х рр. ХХ ст.» 

Науковці, студенти 
вищих навчальних 

закладів, 
громадськість 

Ознайомлення з історією архівних 
установ на Миколаївщині; 

пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

3. 17 квітня, 
Миколаївський 
національний 
університет ім.  

В. Сухомлинського, 

м. Миколаїв,  
вул. Нікольська, 

24 

Участь у VIII Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Історичні мідраші Північного 
Причорномор’я» з доповідями 

«Діловодство та архіви у давніх 
євреїв за епохи царів» та                  

«З історії Новополтавського 
єврейського 

сільськогосподарського 
технікуму (інституту) 
Новобузького району 

Миколаївської області у  
1924-1934 роках» 

Науковці, студенти 
вищих навчальних 

закладів, 
громадськість 

Ознайомлення з історією 
єврейського населення; 

пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

 


