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Серединський О.В., Чернова С.П., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 
 
 
Порядок денний: 

1. Розгляд та схвалення текстів публікації та радіопередачі «До 100-річчя з часу відк-
риття Миколаївського обласного краєзнавчого музею». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

2. Розгляд та затвердження еспозиційного плану фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «Сторінки історії Миколаївського обласного краєзнавчого музею (до              
100-річчя з часу відкриття)». 

 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
3. Розгляд та затвердження еспозиційного плану фотодокументальної он-лайнової ви-

ставки «З історії діяльності Миколаївського державного історичного архіву». 
 

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 тексти публікації та радіопередачі «До 100-річчя з 
часу відкриття Миколаївського обласного краєзнавчого музею». Публікацію заплановано ро-
змістити на веб-сайті держархіву, радіопередачу – оприлюднити в ефірі обласного радіо «Бу-
зька хвиля». 
 Тексти публікації та радіопередачі додаються. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
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 Сидоренко А.І. – завідувач кафедри діловодства та інформаційних систем Мико-
лаївської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к.п.н. 

Виступаюча зазначила, що Миколаївський краєзнавчий музей – один з найстаріших 
музеїв України. Утворений 1913 року, він працює донині, не припиняв діяльності навіть під 
час тимчасової нацистської окупації області 1941-1944 рр.  

У текстах радіопередачі та публікації викладено історію створення та діяльності му-
зею з 1913 р. досьогодні, надано цікаві статистичні факти щодо музейної колекції експонатів, 
штатів установи, облаштування приміщень для сховищ та залів для прийому відвідувачів, 
надано увагу й персоналіям – кращим працівникам музею у різні часи. 

Запропонувала схвалити тексти публікації та радіопередачі «До 100-річчя з часу відк-
риття Миколаївського обласного краєзнавчого музею» та рекомендувати до оприлюднення 
на веб-сайті держархіву області та в ефірі обласного радіо. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.1. Схвалити тексти публікації та радіопередачі «До 100-річчя з часу відкриття Ми-
колаївського обласного краєзнавчого музею» та рекомендувати до оприлюднення на веб-
сайті держархіву області та в ефірі обласного радіо. 
 
 
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 «Сторі-
нки історії Миколаївського обласного краєзнавчого музею (до 100-річчя з часу відкриття)», 
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 32 документи 
(у тому числі й фото) з 6 фондів, які зберігає держархів області: з відомостіями про історико-
археологічний музей, злиття педагогчного музею з музеем природи у 1924 році, про роботу 
музею революції у 1925-1926 роках, про створення обласного краєзнавчого музею 1950 року, 
інформація про діяльність музею за різні роки тощо. 

Крім того, на виставці представлено документи про філії обласного краєзнавчого му-
зею: історичного музею ім. О.Суворова у м. Очаків, музею суднобудування та флоту у             
м. Миколаїв, музею «Партизанська іскра» у с. Кримка Первомайського району. 
 Запропонував затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«Сторінки історії Миколаївського обласного краєзнавчого музею (до 100-річчя з часу відк-
риття)» та рекомендувати розмістити її на веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Сторінки 
історії Миколаївського обласного краєзнавчого музею (до 100-річчя з часу відкриття)» та ре-
комендувати розмістити її на веб-сайті держархіву області. 
 
 
3. 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 ді-
яльності Миколаївського державного історичного архіву», котру планується розмістити на 
веб-сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступник директора – головний зберігач фондів держархіву області. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 13 документів 
з фонду Миколаївського державного історичного архіву, утвореного у лютому 1932 р. на базі 
місцевого архівного управління. Перебував у віданні Одеського обласного архівного управ-
ління, підпорядковувався Центральному архівному управлінню УСРР. Займався концентра-
цією і упорядкуванням архівних матеріалів, їх використанням, адміністративно-
організаційною роботою з установами. Серед документів виставки: список службовців, звіти 
про роботу архіву, акти прийому на зберігання документів від районних архівних установ, 
відомості про архівні фонди тощо. 

Документи стануть продовженням документальної он-лайнової виставки «Діяльність 
Миколаївського окружного архівного управління», котра вже експонується на веб-саті держ-
архіву області. 
 Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«З історії діяльності Миколаївського державного історичного архіву» та рекомендувати роз-
містити її на веб-сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 

3.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «З історії 
діяльності Миколаївського державного історичного архіву» та рекомендувати розмістити її 
на веб-сайті держархіву області. 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


