
 

 
Державна архівна служба України 

 
Миколаївська обласна державна  

адміністрація 
 

Державний архів  
Миколаївської області 

 

 
ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
 
17.11.2016 № 11 
 
м.Миколаїв 
 
Голова – Левченко Л.Л. 
Секретар – Мельник М.О. 
Присутні члени науково-методичної ради: Колесник Н.А., Климова Л.С., Пікуль Г.Б.,        
Серединський О.В., Тригуб О.П., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 
 
 
Порядок денний: 

 
1. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 

виставки «До 130-річчя від початку будівництва броненосців у м. Миколаїв». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та схвалення тексту радіопередачі «До 215-річчя від дня народження 
В.І.Даля, російського вченого, етнографа, письменника, який у 1804-1824 роках 
працював у м. Миколаєві». 

Доповідає: Мельник М.О. 
3. Розгляд та схвалення проекту Пам’ятки з питань складання та оформлення описів 

справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) (нова редак-
ція). 

Доповідає: Пікуль Г.Б. 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання на 2016 рік підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «До 130-річчя від 
початку будівництва броненосців у м. Миколаїв», котру планується оприлюднити на офіцій-
ному веб-сайтові держархіву області. 

У жовтні 1870 року Російська імперія, скориставшись франко-пруською війною, від-
мовилась виконувати умови Паризького договору щодо заборони тримати флот на Чорному 
флоті. Наприкінці 70-х років XIX ст. було прийнято рішення про будівництво серії ескадре-
них броненосців у містах Миколаїв та Севастополь. Для цього було проведено реконструк-
цію Миколаївського Адміралтейства.  
 1883 року був закладений, а у травні 1886 року спущений на воду перший збудований 
для Чорноморського флоту на адміралтейській верфі у м. Миколаїв ескадрений броненосець 
«Катерина II». Остаточно броненосця було добудовано у травні 1889 року. Прослуживши 17 
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років на Чорному морі, перший російський ескадрений броненосець у жовтні 1906 року 
був виключений з флоту. У серпні 1889 року було закладено, а 1 вересня 1890 року спущено 
на воду броненосець «Дванадцять Апостолів». Третій ескадрений броненосець – «Три Свя-
тителі», котрий було спущено на воду 1893 року, став найбільшим броненосним кораблем 
Чорноморського флоту.  
 До кінця XIX ст. у м. Миколаїв встигли збудувати ще один броненосець – «Рости-
слав», який став до ладу 1899 року. Корабель брав участь у Першій світовій війні, був затоп-
лений 1920 року у Керченській протоці. 
 1900 року у м. Миколаїв був спущений на воду броненосець «Князь Потьомкін-
Тавричеський». Він став відомим завдяки повстанню матросів на його борту 1905 року та 
художньому фільму радянського кінорежисера Сергія Ейзенштейна «Броненосець Потьом-
кін». Корабель брав участь у Першій світовій війні, 1919 року підірваний англійськими вій-
ськами, а 1923 року – розібраний на метал.  
 Останнім ескадреним броненосцем, збудованим на Адміралтействі у м. Миколаїв, був 
«Святий Євстафій» (закладений у 1904 році, 1910 року вступив до ладу). Він був схожим з 
броненосцем «Князь Потьомкін-Тавричеський», але мав дещо більшу довжину та водотон-
нажність. Корабель брав участь у Першій світовій війні, 1919 року виведений з ладу англій-
ськими військами при відступі з Севастополя, 1922 року розібраний на метал. 

Після закриття Адміралтейства у 1910 році будівництво броненосців у м. Миколаїв 
припинилось. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. – директор держархіву області, д.і.н.  

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 21 документ з 
фондів Миколаївської міської поліції (ф. 231), Миколаївського суднобудівного заводу Бель-
гійського акціонерного товариства «Наваль» (ф. 297), Миколаївського градоначальника (ф. 
229), Миколаївської міської думи (ф. 222): листування про збудування, випробування та уро-
чистий спуск на боду броненосців, а також фотодокументи (види суден).  

Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «До 130-річчя від початку будівництва броненосців у м. Миколаїв» та рекомендувати 
до розміщення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «До 
130-річчя від початку будівництва броненосців у м. Миколаїв» та рекомендувати до розмі-
щення на офіційному веб-сайтові держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-

тання на 2016 рік підготовлено текст радіопередачі «До 215-річчя від дня народження 
В.І.Даля, російського вченого, етнографа, письменника, який у 1804-1824 роках працював у 
м. Миколаєві», котру планується оприлюднити на радіоканалі «Миколаїв». 

Текст радіопередачі містить розповідь про видатного мовознавця, етнографа, пись-
менника, а також хірурга, морського офіцера, натураліста, історика і статистика В.І.Даля: йо-
го походження, історію родини, інформацію про освіту та проходження військової служби, 
літературну та етнографічну діяльність, ушанування його пам’яті в Україні та м. Миколаїв. 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Тригуб О.П. – завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чор-
номорського державного університету ім. Петра Могили, д.і.н. 
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Виступаючий зазначив, що слухачам радіоканалу буде цікаво дізнатися про біог-

рафію та діяльність автора відомого «Тлумачного словника живої великоруської мови», кот-
рий певний час мешкав і служив у м. Миколаїв. За рідкісною талановитістю та щедрою об-
дарованістю натури В.Даль походив на людину епохи Відродження. Він міг, умів, любив ро-
бити все: під вогнем супротивника наводити міст для переправи війська, писати казки і під-
ручники, оперувати хворих, майструвати меблі, створювати п’єси, займатися етнографією, 
статистикою, археологією, історією, міським благоустроєм і, нарешті,  найважливішою спра-
вою свого життя – збиранням слова. Третину свого життя Володимир Іванович прожив в Ук-
раїні, чудово володів мовою, знав побут, звичаї, літературу українців від Донбасу до Карпат, 
адже він підтримував найтісніші стосунки з багатьма українськими письменниками і вчени-
ми. Так, влітку 1844 року він довгий час гостював на Полтавщині у маєтку свого товариша 
Є.П.Гребінки і навіть брав участь як повірена особа у його сватанні й одруженні. Авторитет 
Даля серед діячів української культури був настільки великим, що відомий просвітитель-
подвижник Г.П.Галаган запрошував його на посаду директора навчального закладу (колегії 
Павла Галагана) у Києві. Зібрані Далем матеріали з українського фольклору були передані 
ним професору Редькіну і згодом частина їх увійшла до «Словника української мови», вида-
ного у 1902-1904 рр. за редакторством Б.Грінченка. 

Запропонував схвалити текст радіопередачі «До 215-річчя від дня народження 
В.І.Даля, російського вченого, етнографа, письменника, який у 1804-1824 роках працював у 
м. Миколаєві» та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв». 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст радіопередачі «До 215-річчя від дня народження В.І.Даля, росій-
ського вченого, етнографа, письменника, який у 1804-1824 роках працював у м. Миколаєві» 
та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв». 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – головного зберігача фондів відділу зберігання, обліку та довідкового 
апарату. 

Доповідач зазначила, що на розгляд членів науково-методичної ради представлено 
проект Пам’ятки з питань складання та оформлення описів справ постійного зберігання та з 
кадрових питань (особового складу) (нова редакція) (текст додається). 

Перероблення та доповнення існуючої Пам’ятки обумовлено об’єктивними причина-
ми: введенням в дію нових Правил роботи архівних установ України (К., 2013), методичних 
рекомендацій «Складення архівних описів» (К., 2013), Правил організації діловодства та ар-
хівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях (К., 2015). 

Мета цієї пам’ятки – розробити єдину форму складання та оформлення описів справ 
постійного зберігання та  з кадрових питань (особового складу). 

Пам’ятка призначена для працівників держархіву, завідувачів архівних секторів рай-
держадміністрацій, начальників архівних відділів міських і міських (міст обласного значен-
ня) рад, керівників трудових архівів, завідувачів архівів та осіб, відповідальних за архіви ус-
танов, організацій і підприємств. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Колесник Н.А.  – заступник директора держархіву області з основної діяльності. 
Виступаюча зазначила, що представлена Пам’ятка є важливим документом, який рег-

ламентує єдину форму складання та оформлення описів справ постійного зберігання та  з ка-
дрових питань (особового складу). Позитивним моментом є наявність великої кількості до-
датків-зразків оформлення титульного листа, опису, передмови тощо. 

 Пам’ятка у повному обсязі висвітлює процес оформлення описів постійного збері-
гання (підрозділ 1) та  з кадрових питань (особового складу) (підрозділ 2): складання титуль-
ного аркушу, передмови до опису, першого та останнього аркушів опису, засвідчувального 
аркушу опису. Надається детальне описування  графи «Крайні дати документів». 
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У Пам’ятці надаються види системати- зації справ у опису різних установ різних 

форм власності: державних установ, установ місцевого самоврядування, акціонерних і при-
ватних організацій, що є дієвою допомогою в практичній діяльності по складанню описів. 

Запропонувала схвалити проект Пам’ятки та подати його на затвердження директору 
держархіву. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Схвалити проект Пам’ятки з питань складання та оформлення описів справ пос-
тійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) (нова редакція) та рекомендувати 
для затвердження директором держархіву області. 
 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко  
 
Секретар          М.О.Мельник 


