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ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
 
17.06.2014 № 6 
 
м.Миколаїв 
 
Голова – Левченко Л.Л. 
Секретар – Мельник М.О. 
Присутні члени науково-методичної ради: Колесник Н.А., Климова Л.С., Пікуль Г.Б.,        
Серединський О.В., Чернова С.П.,  Тригуб О.П., Котляр І.В., Сидоренко А.І. 
 
 
Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту публікації «З історії Миколаївського художнього му-

зею ім. В.В.Верещагіна (до 100-річчя від часу заснування)». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та обговорення тексту публікації «До 140-річчя від дня народження 
В.В.Рюміна, педагога, популяризатора науково-технічних знань, літературознавця, 
видавця миколаївських журналів «Физик-любитель», «Электричество и жизнь». 

Доповідає: Мельник М.О. 
3. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 

виставки «З історії Миколаївського парфумерно-скляного комбінату». 
Доповідає: Мельник М.О. 

4. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «З історії Миколаївського художнього музею ім. В.В.Верещагіна». 

Доповідає: Мельник М.О. 
 

  
1. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що до ювілейної дати від дня заснування відомого миколаївсь-

кого художнього музею та відповідно до плану роботи відділу інформації та використання 
документів на 2014 рік підготовлено публікацію «З історії Миколаївського художнього му-
зею ім. В.В.Верещагіна (до 100-річчя від часу заснування)». 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступник директора держархіву – головний охоронець фондів. 
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Виступаюча зазначила, що публікація підготовлена за документами дорадянського 

(фонд Миколаївської міської управи, ф. 216) та радянського періодів (фонд музею, ф.Р-3590), 
містить інформацію про створення та роботу музею, поповнення експозиції картинами, ску-
льптурами тощо, про проведення виставок (у тому числі виїзних), про проведення співробіт-
никами музею лекцій, бесід та консультацій. 

Публікація має стати в нагоді дослідникам, що вивчають історію діяльності навчаль-
них закладів на території Миколаївщини. 

Запропонувала схвалити текст публікації «З історії Миколаївського художнього му-
зею ім. В.В.Верещагіна (до 100-річчя від часу заснування)» та рекомендувати до оприлюд-
нення на веб-сайті держархіву області. 

 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст публікації публікації «З історії Миколаївського художнього музею 
ім. В.В.Верещагіна (до 100-річчя від часу заснування)» та рекомендувати до оприлюднення 
на веб-сайті держархіву області. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що до ювілейної дати відомого миколаївця В.В.Рюміна та відпо-

відно до плану роботи відділу інформації та використання документів на 2014 рік підготов-
лено публікацію «До 140-річчя від дня народження В.В.Рюміна, педагога, популяризатора 
науково-технічних знань, літературознавця, видавця миколаївських журналів                 
«Физик-любитель», «Электричество и жизнь». 

Текст публікації додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Климова Л.С.  – діловод відділу організаційной, кадрової та режимно-секретної ро-
боти. 

Виступаюча зазначила, що публікація підготовлена за документами особового фонду 
В.В.Рюмін (ф. Р-2859), котрий зберігає держархів. Житель міста Миколаєва В.В.Рюмін був 
близьким другом основоположника космонавтики Костянтина Едуардовича Ціолковського і 
першим популяризатором його ідей, він також надавав науково-технічні знання в доступній 
формі молоді, широкому колу читачів. Рюміним укладено велику кількість науково-
популярних книг і брошур, з них більш ніж 20 підручників для технічних училищ. Близько 
тисячі його статей розміщувались на сторінках  популярних тоді журналах і газет, які висвіт-
лювали науково-технічні та педагогічні питання. Книги В.В.Рюміна видавалися російською, 
українською, білоруською та іншими мовами. Близько 1000 статей Рюміна надруковані у ба-
гатьох періодичних виданнях того часу. Виступи в них значною мірою пов’язані з ім’ям ви-
датного вченого і винахідника в галузі теорії і техніки реактивних літальних апаратів, повіт-
роплавання, аеродинаміки К.Е.Ціолковського. Заслуга Володимира Рюміна у справі публіч-
ного визнання у той час ідей  К.Е.Ціолковського про міжпланетні подорожі за допомогою 
ракет, популяризації його ідей, надання моральної підтримки Ціолковському, якої він так по-
требував, величезна. 

Запропонувала схвалити текст публікації «До 140-річчя від дня народження 
В.В.Рюміна, педагога, популяризатора науково-технічних знань, літературознавця, видавця 
миколаївських журналів «Физик-любитель», «Электричество и жизнь» та рекомендувати до 
оприлюднення на веб-сайті держархіву області. 

 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст публікації «До 140-річчя від дня народження В.В.Рюміна, педаго-
га, популяризатора науково-технічних знань, літературознавця, видавця миколаївських жур-
налів «Физик-любитель», «Электричество и жизнь» та рекомендувати до оприлюднення на 
веб-сайті держархіву області. 



 3
 
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 2014 рік підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «З істо-
рії Миколаївського парфумерно-скляного комбінату». 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Левченко Л.Л. -  директор держархіву. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 41 документ з 
1944 р. по 1997 р.: акт про збитки, заподіяні нацистами Миколаївській парфумер-                      
но-косметичній фабриці «Астра», відомості про відновлення діяльність та відбудову примі-
щені заводу та фабрики, плани та звіти про роботу підприємства, відомості про асортимент 
продукції, запровадження нових технологічних ліній, роботу дегустаційної комісії та впро-
вадження ефективних винаходів та раціоналізаторських пропозицій, а також фотодокументи. 
Виставка має зацікавити відвідувачів нашого веб-сайту. 

Запропонувала експозиційний план виставки «З історії Миколаївського парфумер-            
но-скляного комбінату» затвердити. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 3.1. Експозиційний план виставки «З історії Миколаївського парфумерно-скляного 
комбінату» затвердити та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 
 Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 

Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та викорис-
тання документів на 2014 рік підготовлено документальну он-лайнову виставку «З історії 
Миколаївського художнього музею ім. В.В.Верещагіна». 
 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 30 докумен-
тів зза період з 1909 року по 1989 рік з відомостями про організацію музею, виділення йому 
приміщень, звіти про роботу закладу, про прийом та передачу художніх творів, проведення 
виставок, штатні розписи тощо. Виставка стане гарним доробком до публікації з історії му-
зею, оприлюдненій на веб-сайтові архіву. 

Запропонував експозиційний план виставки «З історії Миколаївського художнього 
музею ім. В.В.Верещагіна» затвердити. 
 
 
ВИРІШИЛИ: 
 4.1. Експозиційний план виставки «З історії Миколаївського художнього музею                 
ім. В.В.Верещагіна» затвердити та рекомендувати для розміщення на веб-сайті держархіву. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 
 
 


