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Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «З історії Миколаївської 2-класної морехідної школи». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та схвалення тексту публікації «Огляд фонду «Миколаївська 2-класна мо-
рехідна школа». 

 
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 виставку «З історії Миколаївської 
2-класної морехідної школи», котру планується розмістити на веб-сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Серединський О.В. – головний спеціаліст відділу інформації та використання доку-
ментів. 
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Виступаючий зазначив, що створені 135 років тому морехідні класи готували мореп-
лавців для торгівельних суден. У липні 1903 року класи було реорганізовано у морехідну 
школу, документи котрої по 1909 рік знаходяться на зберіганні у держархіві області.  

 
Мельник М.О. – начальник відділу інформації та використання документів. 
Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено18 документів 

за 1876 -1908 рр.: списки учнів, акти іспитових комісій щодо підсумків проведення вступних 
та випускних іспитів, атестат про закінчення класів, звіти про навчальний процес, листуван-
ня щодо проходження практики на суднах тощо. Документи, представлені на виставці, ста-
нуть гарним доповненням до публікації «Огляд фонду «Миколаївська 2-класна морехідна 
школа». 

Запропонувала затвердити еспозиційний план он-лайнової документальної виставки 
«З історії Миколаївської 2-класної морехідної школи» та рекомендувати для розміщення на 
веб-сайтові держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Експозиційний план виставки «З історії Миколаївської 2-класної морехідної шко-
ли» затвердити та рекомендувати до розміщення на офіційному веб-сайті 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 підготовлено текст публікації «Огляд фонду «Миколаївська 2-класна море-
хідна школа». 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що серед документів фонду є звіти про стан і діяльність мо-
рехідного класу та морехідної школи; постанови педагогічної ради; навчальні програми та 
огляди предметів; документи про прийом учнів, проведення перевідних і випускних іспитів, 
начально-виховну роботу, практичні плавання, про реорганізацію морехідних начальних за-
кладів, про закриття морехідного класу і заснування морехідної школи, а також списки 
викладачів і учнів.  

Документи дозволяють укласти історичний нарис фахового навчального закладу, тому 
запропонований огляд фонду має стати у нагоді дослідникам, що вивчають історію освіти на 
Миколаївщини дорадянського періоду. 

Запропонував схвалити текст публікації схвалити та рекомендувати до оприлюднення 
на веб-сайті держархіву області. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Текст публікації «Огляд фонду «Миколаївська 2-класна морехідна школа»  схва-
лити та рекомендувати до розміщення у відповідному розділі на веб-сайті держархіву облас-
ті. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


