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Порядок денний: 

1. Розгляд та  затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової 
виставки «Бджолярство на Миколаївщині». 

Доповідає: Мельник М.О. 
2. Розгляд та  схвалення тексту статті «Туризм 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 нею підготовлено документальну он-лайнову виставку 
«Бджолярство на Миколаївщині», котру планується оприлюднити на офіційному веб-сайті 
держархіву області. 
 Експозиційний план виставки додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Федорович О.В. –  начальник відділу організаційної,  режимно-секретної  роботи та 
управління персоналом. 

Виступаюча зазначила, що до експозиційного плану виставки включено 83 документи 
з фондів «Управління Чорноморських адміралтейських поселень обер-інтендантства Голов-
ного управління Чорноморського флоту і портів м. Миколаїв» (ф. 246), «Миколаївський гу-
бернський земельний відділ» (ф. Р-103), «Миколаївський окружний земельний відділ» (ф. Р-
102), «Миколаївська обласна контора бджільництва» (ф. Р-3609), а також фотодокументи 
(5 світлин). 

На виставці представлено документи з відомостями про кількість бджолосімей в адмі-
ралтейських поселеннях Херсонського повіту Херсонської губернії у 1814-1815 рр., відомос-
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ті про стан бджільництва у Миколаївському повіті та Миколаївській губернії, документи 
про організацію та діяльність Товариства (Спілки) миколаївських бджолярів та Вознесенсь-
кого пасічницького кооперативного товариства «Трудова бджола», про надання цукрової по-
зики бджолярам, про розвиток бджільництва у колгоспах області, про проведення курсів та 
семінарів з підготовки і перепідготовки зоотехніків-бджолярів і колгоспних пасічників, про 
результати проведення головних весінніх та осінніх ревізій бджолосімей колгоспних пасік, 
про нагородження та преміювання кращих бджолярів області та ін. 

Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки 
«Бджолярство на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному веб-
сайті держархіву області. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Бджолярс-
тво на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному веб-сайті держар-
хіву області. 
 
 
2. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач зазначила, що нею підготовлено статтю «Туризм на Миколаївщині», котру 
планується опублікувати у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник НУК». 
 Текст статті додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Хозяшеву Г.І. – начальника відділу формування НАФ та діловодства. 

Виступаюча зазначила, що у статті висвітлено історію становлення та розвитку турис-
тично-екскурсійної галузі Миколаївщини, організацію масового туризму як виду спорту та 
відпочинку, формування туристичної індустрії як міжгалузевого комплексу з виробництва 
товарів та послуг для туризму у другій половині ХХ ст. 

Миколаївська область має достатні природно-географічні та суспільно-географічні 
туристсько-рекреаційні ресурси, тому є однією з перспективних для розвитку туризму в Ук-
раїні. Його потенціал та можливості формують морське узбережжя, чисте навколишнє сере-
довище, багата культурна та історична спадщина. Також Миколаївщина має позитивний дос-
від розвитку туристично-рекреаційної галузі у другій половині ХХ ст., котрий висвітлено у 
запропонованій статті. 

Автором виявлено та викладено у статті відомості про діяльність Миколаївської обла-
сної екскурсійно-туристичної станції (з 1981 року – станції юних туристів), створення та дія-
льність Миколаївської обласної ради з туризму та екскурсій, обласного підприємства «Ми-
колаївтурист». Публікація містить інформацію про розвиток масового туризму на Миколаї-
вщині, документи про облаштування туристичних таборів, будівництво туристських баз та 
готелів, діяльність туристських клубів і гуртків, будинків рибалок та мисливців, розроблення 
та проходження туристичних маршрутів, підготовку інструкторів гірського, водного, пішого, 
велосипедного та лижного туризму, проведення злетів і змагань, походів вихідного дня та 
багатоденних подорожей. 

Запропонувала схвалити текст статті «Туризм на Миколаївщині» та рекомендувати 
для публікації у науковому журналі «Український історичний журнал». 
 
ВИРІШИЛИ: 
 2.1. Схвалити текст статті «Туризм на Миколаївщині» та рекомендувати для публіка-
ції у науковому журналі «Український історичний журнал». 
 
Голова         Наталія КОЛЕСНИК 
 
Секретар         Марина МЕЛЬНИК 


