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Порядок денний: 

1. Розгляд та  схвалення текстів тез доповідей «З історії діяльності Миколаївського 
музичного училища (1935-1941 рр.)», «З історії діяльності Новобузького освітнього товарис-
тва (1908-1920 роки)», «Утворення Ландауського (Карл-Лібкнехтівського) німецького націо-
нального району на Миколаївщині у 1925 р.» для участі у ХІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність. До 
30-річчя Незалежності України». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначила, що для участі у ХІ Всеукраїнській науково-практичній конфере-
нції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність. До 30-річчя Незалежно-
сті України», організованій Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Ма-
карова, підготовлено тексти тез доповідей «З історії діяльності Миколаївського музичного 
училища (1935-1941 рр.)» (автор Мельник М.О.), «З історії діяльності Новобузького освіт-
нього товариства (1908-1920 роки)» (автор Іванова Г.А.), «Утворення Ландауського                
(Карл-Лібкнехтівського) німецького національного району на Миколаївщині у 1925 р.» (ав-
тор Крикалова І.В.). 
 Тексти тез доповідей додаються. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що тези доповіді «З історії діяльності Миколаївського музич-
ного училища (1935-1941 рр.)» містять інформацію про створення та діяльність навчального 



 2 
закладу: 1935 року Миколаївський музичний технікум був перетворений на музичне учили-
ще, яке мало інструментальний, вокальний і теоретичний факультети. У тезах, укладених на 
підставі документів фонду «Миколаївське державне музичне училище» (Р-1202), надано ві-
домості про підготовку кваліфікованих виконавців на музичних інструментах, співаків, кері-
вників хорового співу, капельмейстерів оркестрів.  

Запропонувала схвалити текст доповіді «З історії діяльності Миколаївського музично-
го училища (1935-1941 рр.)» та рекомендувати для участі у ХІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність. До 
30-річчя Незалежності України». 

Хозяшева Г.І. – начальник відділу формування НАФ та діловодства. 
Виступаюча зазначила, що тези доповіді «З історії діяльності Новобузького освітнього 

товариства (1908-1920 роки)» укладені на підставі документів фонду «Правління Новобузь-
кого просвітницького товариства» (ф. 205) і містять інформацію про створення 1908 року то-
вариства з метою влаштування та утримання навчальних закладів у м-ку Новий Буг. Резуль-
татом діяльності товариства стало відкриття та утримання приватного училища 2-го розряду 
змішаного типу (в ньому навчались хлопці і дівчата), котре 1915 року було перетворене на 
жіночу 4-класну прогімназію. 1917 року за сприяння товариства у м-ку Новий Буг було відк-
рито чоловічу гімназію. 
 Запропонувала схвалити текст доповіді «З історії діяльності Новобузького освітнього 
товариства (1908-1920 роки)» та рекомендувати для участі у ХІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність. До 
30-річчя Незалежності України». 
 Федорович О.В. – начальник відділу організаційної, режимно-секретної роботи та 
управління персоналом.  
 Виступаюча зазначила, що тези доповіді «Утворення Ландауського (Карл-
Лібкнехтівського) німецького національного району на Миколаївщині у 1925 р.» укладені на 
підставі документів з фондів «Миколаївський окружний виконавчий комітет Ради робітни-
чих, селянських та червоноармійських депутатів» (Р-161), «Миколаївське оружне статистич-
не бюро» (Р-985), «Миколаївський окружний земельний відділ» (Р-102), Збірника узаконень 
та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України за 1925 рік та статті у газеті «Крас-
ный Николаев» від 13 січня 1925 р. 

Тези містять інформацію про створення 1925 року на території Миколаївської округи 
німецького національного району у складі 10 сільрад з центром у кол. Ландау. У тезах нада-
но інформацію про кількість населення та землі у населених пунктах району, наявність сіль-
ськогосподарських товариств та підприємств. 1926 року Ландауський район було перейме-
новано на Карл-Лібкнехтовський, котрий було ліквідовано 1939 року. 
 Запропонувала схвалити текст доповіді «Утворення Ландауського                                  
(Карл-Лібкнехтівського) німецького національного району на Миколаївщині у 1925 р.» та 
рекомендувати для участі у ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Миколаїв-
щина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність. До 30-річчя Незалежності України». 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити тексти доповідей «З історії діяльності Миколаївського музичного учи-
лища (1935-1941 рр.)», «З історії діяльності Новобузького освітнього товариства                      
(1908-1920 роки)», «Утворення Ландауського (Карл-Лібкнехтівського) німецького націона-
льного району на Миколаївщині у 1925 р.» та рекомендувати для участі у ХІ Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучас-
ність. До 30-річчя Незалежності України». 
 
 
Голова         Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


