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Порядок денний: 

1. Розгляд та схвалення електронного макету видання «Вихри враждебные веют над 
нами.. Антигерманское восстание в Николаеве в марте 1918 года» (автор 
Щукін В.В.) 

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

виставки «Розвиток туризму на Миколаївщині». 
Доповідає: Мельник М.О. 

 
 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-

таря науково-методичної ради. 
Доповідач зазначила, що на розгляд науково-методичній раді подано електронний ма-

кет видання «Вихри враждебные веют над нами.. Антигерманское восстание в Николаеве в 
марте 1918 года», автором котрого є краєзнавець, к.і.н., член експертно-перевірної комісії 
держархіву області Щукін В. В. 

Електронний макет видання додається. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Серединський О.В. – заступник начальника відділу інформації та використання до-
кументів держархіву області, к. і. н. 

Виступаючий зазначив, що запропоноване для розгляду видання є монографічним до-
слідженням, у котрому на підставі різних історичних джерел досліджено передумови, при-
чини та основні події, а також наслідки повстання проти австро-германських військ, котре 
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відбулося у м. Миколаїв у березні 1918 року. Книга розрахована на істориків-краєзнавців та 
широке коло читачів, які цікавляться історичним минулим міста. 

Автор доходить висновку, що головною стратегічною метою миколаївського повс-
тання навесні 1918 року було призупинення руху австро-германських військ у південно-
східному напрямку, оскільки для більшовицької влади це збільшувало шанси на її збережен-
ня та, у перспективі, на укріплення. Сотні жертв (435 повстанців та випадкових перехожих і 
200 германських військових) було покладено на вівтар політичних амбіцій більшовиків. На 
прикладах офіційної інтерпретації подій автор доводить фальсифікацію історії повстання, 
викладеній у радянській історіографії. 

Запропонував схвалити видання «Вихри враждебные веют над нами.. Антигерманское 
восстание в Николаеве в марте 1918 года» та рекомендувати до видання. 
  
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Схвалити видання «Вихри враждебные веют над нами.. Антигерманское восста-
ние в Николаеве в марте 1918 года» та рекомендувати до видання. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секре-
таря науково-методичної ради. 

Доповідач зазначила, що нею підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку 
«Розвиток туризму на Миколаївщині», котру планується оприлюднити на офіційному веб-
сайті держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Сидоренко А.І. – доцент кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаївсь-
кої філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к. п. н. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 47 документів 
з фондів Миколаївської обласної ради з туризму та екскурсій (підприємства «Микола-
ївтурист», ф. Р-5550) та Миколаївської дитячої екскурсійно-туристської станції (станції юних 
туристів, ф. Р-5545) за 1949-2003 рр.: звіти про роботу Миколаївської обласної дитячої екс-
курсійно-туристської станції та Миколаївської обласної ради з туризму і екскурсій, звіти про 
розвиток масового туризму, документи про облаштування туристичних таборів, будівництво 
туристських баз та готелів, діяльність туристських клубів і гуртків, розроблення туристичних 
маршрутів, проведення злетів і змагань, походів вихідного дня та багатоденних подорожей. 

Запропонувала затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової ви-
ставки «Розвиток туризму на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на офі-
ційному веб-сайті держархіву області. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Затвердити експозиційний план фотодокументальної он-лайнової виставки «Роз-
виток туризму на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному веб-
сайті держархіву області. 
 
 
Голова         Лариса ЛЕВЧЕНКО  
 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


