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Присутні члени науково-методичної ради: Колесник Н.А., Климова Л.С., Пікуль Г.Б., Серединський О.В., Тригуб О.П., Котляр І.В., Сидоренко А.І.
Порядок денний:
1. Розгляд та схвалення тексту радіопередачі «Микола Миколайович Аркас – грек з
українською душею».
Доповідає: Мельник М.О.
2. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової
виставки «Музична освіта на Миколаївщині».
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 використання на 2017 рік підготовлено текст радіопередачі «Микола Миколайович Аркас – грек з
українською душею», котру планується оприлюднити на радіоканалі «Миколаїв».
Текст радіопередачі додається.
ВИСТУПИЛИ:
Колесник Н.А. – заступник директора держархіву з основної діяльності.
Виступаюча зазначила, що ім’я видатного українського історика, талановитого композитора, поета, педагога та громадського діяча Миколи Миколайовича Аркаса відоме не лише
на Миколаївщині, а й далеко за її межами. Представники роду Аркасів багато зробили для
морського флоту, для соціально-економічного та культурного розвитку України. Захарій Андрійович Аркас був автором археологічних досліджень, першим істориком Чорноморського
флоту. Микола Андрійович, адмірал, миколаївський військовий губернатор і головний командир Чорноморського флоту, був автором статей з дослідження Ольвії.
Микола Миколайович Аркас є автором опери «Катерина» за однойменною поемою
Тараса Григоровича Шевченка. Цей твір започаткував оперну шевченкіану і став першою
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українською ліричною народно-побутовою оперою. Основною працею М.М.Аркаса як
історика є «Історія України-Русі», написана українською мовою і видана 1908 року у м.
Санкт-Петербург. Книга займає почесне місце серед перлин, що гідно прикрасили
національну скарбницю українського народу. Дорогим і рідним дітищем М.М.Аркаса була
громадська організація – миколаївська «Просвіта», головою якої він був з дня її заснування у
1907 році. Про історію „Просвіти”, заснованої на початку ХХ ст., розповідають документи
фонду товариства, що зберігаються у держархіві області та стали відомі широкому загалу
після їх розсекречення у 1989 році.
У тексті радіопередачі викладено автобіографію Миколи Миколайовича Аркаса, є посилання на документи фондів, котрі містять інформацію про нього та зберігаються у держархіві області.
Запропонувала схвалити текст радіопередачі «Микола Миколайович Аркас – грек з
українською душею» та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв».
ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити текст радіопередачі «Микола Миколайович Аркас – грек з українською
душею» та рекомендувати до оприлюднення на радіоканалі «Миколаїв».
2. СЛУХАЛИ:
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів.
Доповідач зазначила, що відповідно до плану роботи відділу інформації та використання документів на 2017 рік підготовлено фотодокументальну виставку «Музична освіта на
Миколаївщині», до експозиційного плану котрої включено 68 документів дорадянського періоду, довоєнні ті післявоєнні роки, а саме з 1891 року по 1991 рік.
Експозиційний план виставки додається.
ВИСТУПИЛИ:
Тригуб О.П. – завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, д.і.н.
Виступаючий зазначив, що 5 жовтня 1891 року на прохання директора миколаївського
музичного гуртка М.М.Тумило-Денисовича дирекція Російського музичного товариства надала дозвіл на відкриття у Миколаєві музичного відділення товариства з відкриттям музичних класів. З вересня 1890 року музичні класи було перетворено на музичне училище з чотирма науковими загальноосвітніми класами.
1921 р. у м. Миколаїв діяла музична секція Миколаївського губернського відділу народної освіти, музичне училище було націоналізовано та реорганізовано у народну консерваторію, також була відкрита 1-а пролетарська музична школа у Слобідському районі міста та
музичні студії при клубах та будинках культури, де проводили заняття з дітьми по класу фортепіано, хорового співу. У грудні того ж року був відкритий Миколаївський музичний технікум, що перебував у віданні Миколаївської губнаросвіти. У травні 1923 р. він був перетворений на вищі музичні курси, у квітні 1925 р. – на вищі музично-драматичні курси. У грудні
1925 р. курси були реорганізовані на музично-драматичну профшколу, у 1930 р. профшкола
була перетворена на Миколаївський музичний технікум, у 1935 р. – музичне училище, у котрому на 01 січня 1938 р. навчалося 140 студентів. У приміщенні музичного училища проводили заняття й Миколаївської дитячої музичної школи, яка поновила діяльність у 1944 р., а у
1962 р. була перейменована на Миколаївську дитячу музичну школу ім. М.А.РимськогоКорсакова. Протягом 40-50-х років ХХ ст. у райцентрах Миколаївської області були відкриті
музичні школи. Миколаївське музичне училище відновило роботу 1959 р., отримавши найменування Миколаївське державне музичне училище, з червня 1994 р. – Миколаївське державне вище музичне училище.
На виставці представлено документи з фондів канцелярії Миколаївського військового
губернатора, Миколаївського градоначальника, Миколаївського губернського відділу народної освіти, Миколаївських губвиконкому та міськвиконкому, Миколаївського вищого державного музичного училища управління культури, Миколаївської дитячої музичної школи ім.
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Римського-Корсакова, вечірньої музичної школи управління культури виконкому Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих, Очаківської дитячої музичної школи та Первомайської дитячої музичної школи.
Запропонував затвердити експозиційний план фотодокументальної виставки «Музична освіта на Миколаївщині» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайтові держархіву
області.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної виставки «Музична освіта на
Миколаївщині» та рекомендувати до оприлюднення на веб-сайтові держархіву області.
Голова

Л.Л.Левченко

Секретар

М.О.Мельник

