
Кіпіані В.Т.

Бережний С.В.
Березка Любов

Губська Т.М.

Горбуров Є.Г.

Компанієць Р.Ф.

Траспов Л.Ф.

Т.Ліщинська, О.Сичов,

 – редактор сайту «Історична правда», 
Заслужений журналіст України.

 – директор Першої української гімназії ім. М. 
Аркаса, лауреат премії імені Миколи Аркаса;  
– учениця 11-го класу. 

 – ст. наук. співробітник Миколаївського 
краєзнавчого музею.

 – кандидат історичних наук, доцент МНУ 
ім.В.О.Сухомлинського, лауреат премії імені Миколи Аркаса.

 – зав. краєзнавчим відділом Обласного 
центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

 – яхтсмен, краєзнавець, видавець.

 лауреати премії імені Миколи 
Аркаса. 

«Микола Аркас: боротьба за реабілітацію та увічнення 
його імені».

«Вшанування пам'яті М. Аркаса в стінах гімназії».

«Рід Аркасів в пам'ятках культури міста».

«Краєзнавчі експозиції аркасівськими місцями».

«М.А. Аркас та Яхт-клуб: утворення і діяльність».

Звернення учасників зібрання до громади міста щодо 
ювілею Миколи Аркаса.

«Ода Миколаю Аркасу» (прем'єра пісні).



љ

љ

љ

Роскіна Т.І.

Кремінь Т.Д.

Кремінь Д.Д.

Березовська Т.Т.

Петренко О.М.

Ольга Дідусенко

  Звучить музика у виконанні оркестру «Арс-Нова» (керівник 
–   О. Кухаренко);

 Учні Першої української гімназії імені Миколи Аркаса   покла-
дають квіти до погруддя Миколі Аркасу біля приміщення 
Палацу творчості учнів;

 поширення проекту звернення до громади міста для 
ознайомлення та затвердження.

 – директор науково-педагогічної бібліотеки м. Ми-
колаєва,

 – кандидат філологічних наук, доцент, докторант 
Переяслав-Хмельницького педуніверситету імені Г. Сковороди.

 – лауреат Державної премії України імені Тараса 
Шевченка, обласної премії імені Миколи Аркаса, голова обласної 
організації НСПУ. 

 – кандидат історичних наук, доцент МНАУ, 
лауреат премії імені Миколи Аркаса. 

 – кандидат мистецтвознавства, доцент МНУ 
ім.В.О.Сухомлинського. 

 – лауреат Міжнародної премії вокалістів імені 
М.Глінки, Золотий голос України, викладач Миколаївського 
вищого музичного училища. 

Ведучі:

Виступи:

«Микола Аркас та його роль у становленні культури та 
літератури краю»

«Родина Аркасів в історії Миколаєва».

«Опера М.Аркаса «Катерина»: витоки оперної Шевченкіани».

Музична пауза

Вокальна партія Катерини з опери «Катерина» М. Аркаса.

Шкварець В.П.

Марцинковський І.Б.

Лоскутніков В.С.

 «Вільні козаки».

Гаркуша О.М.

Крикалова І.В.

Чеботаєва О. М.

Сергєєва О. В.

 – академік, доктор історичних наук, 
професор, лауреат премії імені Миколи Аркаса. 

 – кандидат медичних наук, голова 
правління обласного об'єднання ВУТ «Просвіта» імені Т.Г. 
Шевченка. 

 – лауреат премії імені Миколи Аркаса. 

Виступ гурту  
Презентація слайд-шоу 

 – доктор економічних наук, професор, голова 
Миколаївської ОДА (1999-2005, 2007-2010).

 – гол. спеціаліст Державного архіву 
Миколаївської області. 

 - кандидат історичних наук, викладач МФ 
КНУКіМ.

 - головний бібліограф Центральної бібліотеки 
ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих
Презентація бібліографічного покажчика:

«Історія України-Русі» М.Аркаса в контексті розвитку 
науки».

«Сторінками діяльності «Просвіти».

«Історія започаткування «Миколаївської обласної премії 
імені Миколи Аркаса».

Музична пауза

«Лауреати премії імені Миколи 
Аркаса».

«Родина Аркасів та самоврядування в губернському місті».

«Фонди родини Аркасів в Державному архіві Миколаївської 
області».

«З історії видання Аркасівської спадщини.»

«Шануючи пам'ять великого земляка»


