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Порядок денний: 

1. Розгляд та схвалення тексту публікації «До 210-річчя затвердження першого герба 
Миколаєва». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки «З історії Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлин-
ського (до 100-річчя з часу заснування)». 

 
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 публікацію «До 210-річчя затвердження першого 
герба Миколаєва», котру планується розмістити на веб-сайті держархіву. 
 Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступник директора держархіву – головний охоронець фондів. 

Виступаюча зазначила, що перший герб Миколаєва був затверджений 7 жовтня            
1803 року імператором Олександром І, його описання закріплено у «Повному зібранні зако-
нів Російської імперії». Герб являв собою трикольоровий щит, розділений від середини звер-
ху до кутів знизу. Чорний трикутник у центрі означав родючість землі, благодатність краю 
для життя людей; у центрі трикутника, над срібною кадильницею, зображено рівносторонній 
золотий хрест, облямований променями. Зліва на блакитному полі, котрий символізує води 
рік, зображена архієрейська митра; зліва на жовтому полі, що означає безкрайні піски, роз-
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ташовано архієрейський посох – символ муд- рості та знань. Саме митра і посох – атрибути 
архієрейської влади – нагадують про покровителя міста Святого Миколая. 

У другій половині ХІХ століття були вдосконалені правила герботворення гербів, у 
тому числі міських. Тому 16 березня 1883 року було затвердено новий герб Миколаєва, про 
історію та описання якого можна дізнатись, ознайомившись із статтею «До 130-річчя затвер-
дження другого герба Миколаєва» у рубриці «Публікації на сайті». 

Запропонувала схвалити текст публікації «До 210-річчя затвердження першого герба 
Миколаєва» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Схвалити текст публікації «До 210-річчя затвердження першого герба Миколає-
ва» та рекомендувати до оприлюднення на 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 на 2013 рік підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «З істо-
рії Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського (до 100-річчя з часу 
заснування)», котру планується розмістити на веб-сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що до експозиційного плану виставки включено 43 документи 
з фондів педінституту дорадянського періоду (ф.115) та після 1920 року (ф.Р-993): про відк-
риття інституту 1913 року, про навчальну роботу та проведення іспитів, стан здоров’я та фи-
зичне виховання студентів, документи про витрати на утримання закладу тощо.  

Миколаївський учительський інститут було відкрито 27 жовтня 1913 року на підставі 
Положення про учительські інститути від 31 травня 1872 року. Складався зі словесно-
історичного, фізико-математичного та природничо-географічного факультетів. У березні 
1920 року учительський інститут було перетворено на педагогічний, 1921 року – переймено-
вано в інститут народної освіти, 1930 року – реорганізовано в інститут соціального вихован-
ня. 1934 року заклад перейменували у педагогічний інститут, у травні 1992 року – у Микола-
ївський державний педагогічний інститут. 1999 року інститут перейменований на педа-
гогічний університет, 2002 року отримав статус державного університету, 2003 року йому 
присвоєно ім’я В.О.Сухомлинського. 

Запропонував затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«З історії Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського (до 100-річчя 
з часу заснування)» та рекомендувати розмістити її на веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «З історії 
Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського (до 100-річчя з часу 
заснування)» та рекомендувати розмістити її на веб-сайті держархіву області. 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


