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 Управління інформаційної 
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Надаємо інформацію про виконання запланованих держархівом 

Миколаївської області заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за 

участі громадськості у травні 2019 року за формою.  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 
 
 
Директор держархіву        Л. ЛЕВЧЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мельник 76 65 64

 

   

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Театральна, 43, м. Миколаїв, 54018, тел./факс: (0512) 21-40-31 
вул. Московська,1, м. Миколаїв, 54001, тел./факс: (0512) 37-00-65, тел. 37-44-55 

E-mail: mail@mk.arсhives.gov.ua, www.mk.archives.gov.ua  Код ЄДРПОУ 03494362 
 



ЗВІТ 
про проведення заходів щодо взаємодії із засобами масової інформації та за участі громадськості 

у травні 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. 08 травня, 
телеканал 

«Миколаїв», 
програма «Тема 

дня» 

Сюжет «Ті, хто розставляє крапки 
над «і» про роботу держархіву 

області з дослідження та 
оприлюднення документів з 
історії Миколаївщини під час 

Другої світової війни 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з діяльністю ДАМО 
щодо опрацювання архівних 
документів; пропагування 

документів, що зберігаються у 
держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

2. 10 травня, 
телеканал  
«ТАК TV» 

Участь директора держархіву 
Л.Левченко у «Ток-шоу 

«Телевізійний клуб з Глібом 
Головченко» з розповіддю про 

роль жінок в Українській 
революції 1917-1921 рр. 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини під час Української 

революції 1917-1921 рр.; 
пропагування документів, що 
зберігаються в держархіві 
Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

3. 30 травня, 
веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Документальна он-лайнова 
виставка «Севастополь у 

документах державного архіву 
Миколаївської області» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

4. 31 травня, 
веб-сайт ДАМО  

mk.archives.gov.ua 

Документальна он-лайнова 
виставка «Становлення 
профспілкового руху на 

Миколаївщині» 

Широкі кола 
громадськості 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

Заходи за участі громадськості 
1. 10-11 травня, 

Миколаївський 
національний 
університет, 
м. Миколаїв,  

вул. Нікольська, 
24 

Участь у ІХ міжнародній 
науковій конференції 

«АРКАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ: 
історична наука на сучасному 
етапі розвитку української 
державності» з доповідями 

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

Науковці, студенти 
вищих навчальних 

закладів, 
громадськість  

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 



прикладі міста Миколаїв)», 
«Махновщина на Миколаївщині» 

2. 17-18 травня, 
Одеський 

національний 
морський 

університет, 
 м. Одеса,  

вул. Мечникова, 
34 

Участь у VІІ Міжнародній 
науковій конференції «Південь 

України: етно-історичний, 
мовний, культурний та релігійний 

виміри» з доповідями 
«Молдавське населення 
Миколаївського округу у          
1923-1929 рр.», «Шлях 

шведського короля Карла XII та 
гетьмана Івана Мазепи від 

Полтави до Бендер (за 
М.Костомаровим та Ф.Лагусом)», 

«Досвід виставкової діяльності 
державного архіву Миколаївської 

області» 

Науковці, студенти 
вищих навчальних 

закладів, 
громадськість 

Ознайомлення з історією 
Миколаївщини; пропагування 
документів, що зберігаються в 

держархіві Миколаївської області 

Мельник М.О. 
76-65-64 

melnik_marina@ukr.net 

 


