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Порядок денний: 

 
1. Розгляд та обговорення тексту радіопередачі «З історії перших фотографій у Мико-

лаєві». 
Доповідає: Мельник М.О. 

2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової вистав-
ки «Документи з історії Миколаївського чоловічого комерційного училища ім. 
статс-секретаря графа С.Ю.Вітте». 

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 на 2015 рік підготовлено текст  радіопередачі «З історії перших фотографій у Микола-
єві». 

Текст радіопередачі додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету              
ім. Петра Могили, д.і.н. 

Виступаючий зазначив, що у тексті радіопередачі викладено відомості про появу пе-
рших фотоательє у Миколаєві у 1860-1900 рр., списки власників «фотографій», переліки фо-
тографічного приладдя, є відомості про затвердження статуту товариства миколаївського фо-
тографів-любителів у грудні 1901 року та його діяльність, про обмеження дозволу фотогра-
фувати військові об’єкти під час Першої світової війни тощо. 
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Запропонував схвалити текст радіопе- редачі та рекомендувати до оприлюднення на 

обласному радіо. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити текст радіопередачі «З історії перших фотографій у Миколаєві» та ре-
комендувати до оприлюднення на обласному радіоканалі «Бузька хвиля». 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що позапланово підготовлено документальну он-лайнову виста-

вку «Документи з історії Миколаївського чоловічого комерційного училища ім. статс-
секретаря графа С.Ю.Вітте», котру планується розмістити на веб-сайтові держархіву. 

Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Пікуль Г.Б. – заступник директора - начальника зберігання, обліку та довідкового 
апарату, головного зберігача фондів. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 20 документів 
з фонду Миколаївського чоловічого комерційного училища ім. статс-секретаря графа 
С.Ю.Вітте (ф. 133): статистичні дані про кількість учнів, щодо асигнування коштів для по-
повнення бібліотеки, фізичного кабінету та придбання навчальних посібників, про призна-
чення викладачів, іменні спискислужбовців та викладачів училища, свідоцтво про поведінку 
та успішність Ісаака Бабеля, про затвердження складу попечительської ради навчального за-
кладу, про нагородження службовців училища. 

Виставка стане гарним доробком до публікації, оприлюдненій на веб-сайтові держар-
хіву раніше. 

Запропонувала затвердити експозиційний план виставки та рекомендувати до опри-
люднення на офіційному веб-сайтові держархіву. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «До-
кументи з історії Миколаївського чоловічого комерційного училища ім. статс-секретаря гра-
фа С.Ю.Вітте» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному веб-сайтові держархіву. 
 
 
Голова          Л.Л.Левченко 
 
Секретар          М.О.Мельник 


