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Порядок денний: 

1. Розгляд та  затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки «Виноградарство та виноробство на Миколаївщині». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та  схвалення тексту статті «Здобуття освіти жінками у ХІХ ст. – на почат-

ку ХХ ст.». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-
таря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що нею підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку 
«Виноградарство та виноробство на Миколаївщині», котру планується оприлюднити на офі-
ційному веб-сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Сидоренко А.І. – доцент кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаївсь-
кої філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к. п. н. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 112 докумен-
тів з фондів «Миколаївське відділення Одеської районної контори об’єднання державних 
спиртових заводів України» (ф. Р-435), «Миколаївський губернський земельний відділ» (ф. 
Р-103), «Миколаївський окружний земельний відділ» (ф. Р-102), «Миколаївське окружне ста-
тистичне бюро» (ф. Р-985), «Миколаївська окружна спілка садових, городніх і виноградарсь-
ких колективів» (ф. Р-458), «Миколаївське обласне управління сільського господарства» (ф. 
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Р-2764), «Миколаївське винне заводоуправління» (ф. Р-3090), «Миколаївське виробничо-
аграрне об’єднання з виноградарства, садівництва та виноробної промисловості (радгоспвин-
трест)» (ф. Р-5737), а також фотодокументи (27 світлин). 

На виставці представлено документи про вирощування, збирання, переробку виногра-
ду та вироблення вина на території сучасної Миколаївської області у 1920-1987 рр.: статути 
товариств виноградарів та виноробів, відомості про кількість землі під виноградниками та 
врожайність лоз, списки виноградарів, звіти про заготівлю винограду та роботу виноробних 
пунктів та винрадгоспів, інформації про вироблення виноматеріалів та асортимент винпро-
дукції, протоколи засідань дегустаційних комісій та ін. 

Цікавими документами є стенограма 1-го окружного з’ їзду садівників, виноградарів та 
городників Миколаївщини та доповідь професора Таїрова В. Є. «Висновки робіт Централь-
ної Одеської виноробної дослідної станції» (вересень 1925 року). 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«Виноградарство та виноробство на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на 
офіційному веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Виногра-
дарство та виноробство на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на офіцій-
ному веб-сайті держархіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-
таря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що провідним спеціалістом відділу інформації та використання 
документів Івановою Г.А. підготовлено статтю «Здобуття освіти жінками у ХІХ ст. – на по-
чатку ХХ ст.», котру планується опублікувати у збірнику наукових праць «Гуманітарний ві-
сник НУК». 
 Текст статті додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – в. о. директора держархіву. 

Виступаюча зазначила, що дослідження присвячено аналізу початкової та середньої 
жіночої освіти у м. Миколаїв. З'ясовано, що до мережі закладів початкової освіти входили 
школи грамотності для дітей обох статей, церковно-парафіяльні школи, а також приватні на-
вчальні пансіони. Початкові школи брали активну участь у ліквідації неписьменності насе-
лення і відкривали шлях до середніх шкіл. Для здобуття середньої освіти дівчата вчилися у 
гімназіях, прогімназіях та професійних школах. Стаття містить відомості про предмети нав-
чання, кількість учениць та викладачів в освітніх закладах. 

Запропонувала схвалити текст статті «Здобуття освіти жінками у ХІХ ст. – на початку 
ХХ ст.» та рекомендувати для публікації у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник 
НУК». 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст статті «Здобуття освіти жінками у ХІХ ст. – на початку ХХ ст.» та 
рекомендувати для публікації у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник НУК». 
 
Голова         Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


