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Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «З історії Миколаївського художнього технікуму».  

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та схвалення тексту публікації «З історії Миколаївської міської лікарні». 
 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

  
1. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-
тання документів на 2013 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «З історії 
Миколаївського художнього технікуму», котру планується розмістити на веб-сайтові держ-
архіву. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Колесник Н.А. – заступник директора з основної діяльності. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 32 документа 
з фонду Миколаївського художнього технікуму, котрий діяв з 1930 по 1934 рр. і перебував у 
підпорядкуванні Народного комісаріату просвіти УСРР. Навчальний заклад був розрахова-
ний на п’ять років навчання, перші чотири роки освіта була для всіх відділів загальна, п’ятий 
курс був спеціальним, де студенти мали обирати необхідний напрямок професії. Технікум 
готував педагогів графічного мистецтва трудових шкіл, керівників гуртків у клубах, декора-
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торів театру, художників, скульпторів, бутафорів.  Окрім загальних дисциплін (математики, 
фізики, хімії, політекономії, української мови, літератури та ін.) викладалися й спеціальні 
науки: історія мистецтва, пластика, технологія художнього матеріалу, малюнок, ліплення, 
креслення, малярство. Викладання дисциплін проводилося українською мовою. 

Експозиційний план містить короткий історичний нарис про організацію та діяльність 
художнього технікуму. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки «З історії Миколаївського 
художнього технікуму» та рекомендувати до оприлюднення її на веб-сайті держархіву обла-
сті. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план документальної он-лайнової виставки «З історії Миколаївсь-
кого художнього технікуму» затвердити та рекомендувати до розміщення на 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 документів на 2013 рік підготовлено публікацію «З історії Миколаївської міської ліка-
рні», котру планується розмістити на веб-сайті держархіву області. 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С.  – діловод відділу організаційной, кадрової та режимно-секретної ро-
боти. 

Виступаюча зазначила, що публікація укладена за документами фондів «Канцеліря 
Миколаївського воєнного губернатора» (ф. 230), «Миколаївська міська управа» (ф. 216), 
«Канцелярія Миколаївського градоначальника» (ф.229), «Міська лікарня Миколаївської мі-
ської управи» (ф. 308). Стаття містить інформацію про відкриття міської лікарні у Миколає-
ві, кількість медичного персоналу та хворих у різні роки, організацію фахових відділень та 
амбулаторії для обслуговування городян, відомості про вартість лікування. 

Публікація містить цікаві факти з історії розвитку медицини у Миколаєві та має заці-
кавити дослідників відповідної тематики. 

Запропонувала схвалити текст публікації «З історії Миколаївської міської лікарні» та 
рекомендувати до оприлюднення її на веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Текст публікації «З історії Миколаївської міської лікарні» схвалити та рекоменду-
вати до розміщення на веб-сайті держархіву області. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


