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Порядок денний:
1. Розгляд та затвердження експозиційного плану фотодокументальної он-лайнової
виставки «Демократичні рухи у 90-х рр. ХХ ст. на Миколаївщині».
Доповідає: Мельник М.О.
2. Розгляд та схвалення тексту статті «Меліорація земель Миколаївщини
(1950-1980-ті рр.)».
Доповідає: Мельник М.О.
3. Розгляд та схвалення тексту статті «Насилля над жінкою в родині та суспільстві у
ХІХ ст.».
Доповідає: Мельник М.О.

1. СЛУХАЛИ:
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секретаря науково-методичної ради.
Доповідач зазначила, що провідним спеціалістом відділу інформації та використання
документів Івановою Г.А. підготовлено підготовлено фотодокументальну он-лайнову виставку «Демократичні рухи у 90-х рр. ХХ ст. 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 Миколаївської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к. п. н.
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Виступаюча зазначила, що початок 1990-х рр. у політичному житті України характеризувався, з одного боку, процесами послаблення тоталітаризму, політичної монополії
КПРС-КПУ та поглибленням кризи радянської імперії, а з іншого – бурхливим наростанням
національно-визвольних рухів. По всій Україні створювалися громадсько-політичні організації, товариства, клуби, які стали каталізаторами боротьби українського народу за демократію і національне відродження. Не оминули ці процеси й Миколаївщину.
До експозиційного плану виставки включено 16 документів з фондів «Миколаївський
міський партійний клуб Партії Зелених України» (ф. Р-5887), «Миколаївська регіональна організація Громадянського конгресу України» (ф. Р-5864), «Миколаївська обласна організація
Конгресу українських націоналістів» (ф. Р-5865), «Миколаївський відділ Союзу Українок»
(ф. Р-6078): протоколи установчих зборів і статути організацій, звіти про їх діяльність.
Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки
«Демократичні рухи у 90-х рр. ХХ ст. на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному веб-сайті держархіву області.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Демократичні рухи у 90-х рр. ХХ ст. на Миколаївщині» та рекомендувати для оприлюднення на офіційному веб-сайті держархіву області.

2. СЛУХАЛИ:
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секретаря науково-методичної ради.
Доповідач зазначила, що головним спеціалістом відділу інформації та використання
документів Крикаловою І.В. підготовлено статтю «Меліорація земель Миколаївщини
(1950-1980-ті рр.)», котру планується опублікувати у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник НУК».
Текст статті додається.
ВИСТУПИЛИ:
Тригуб О.П. – завідувач та професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики ЧНУ імені Петра Могили, д. і. н.
Виступаючий зазначив, що у статті висвітлено необхідність проведення меліоративних робіт для покращення властивостей природно-територіальних комплексів Миколаївщини та впровадження таких заходів як осушення й зрошення земель, регулювання річок і поверхневого стоку вод, закріплення пісків та ярів на території Миколаївської області у
1950-1980 рр. Розглянуто питання будівництва меліоративної мережі, а саме Інгулецької
зрошувальної системи, створення меліоративних систем та гідролісомеліоративних станцій у
районах Миколаївської області та її експлуатації. Простежено діяльність органів управління
водним господарством та меліорації на території Миколаївської області. Автор дійшла висновку, що впровадження меліорації земель не лише збільшило врожайність у сільському
господарстві Миколаївщини, але й створило тисячі робочих місць в суміжних галузях.
Запропонував схвалити текст статті «Меліорація земель Миколаївщини
(1950-1980-ті рр.)» та рекомендувати для публікації у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник НУК».
ВИРІШИЛИ:
2.1. Схвалити текст статті «Меліорація земель Миколаївщини (1950-1980-ті рр.)» та
рекомендувати для публікації у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник НУК».

3. СЛУХАЛИ:
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів, секретаря науково-методичної ради.
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Доповідач зазначила, що головним спеціалістом відділу інформації та використання
документів Нікольчук Н.П. підготовлено статтю «Насилля над жінкою в родині та суспільстві у ХІХ ст.», котру планується опублікувати у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник НУК».
Текст статті додається.
ВИСТУПИЛИ:
Котляр Ю.В. – завідувач кафедри історії України Чорноморського університету
ім. Петра Могили, д. і. н.
Виступаючий зазначив, що стаття присвячена проблемі насилля над жінками та уникнення кривдниками покарання за вчинені злочини. За документами поліцейських установ
м. Миколаїв ХІХ ст. розглянуто випадки вчинення фізичного, сексуального, психологічного,
економічного насильства проти жінок.
Громадськість України все більше турбує проблема насильства над жінкою в родині
як одного з найболючіших соціальних явищ. У державі розгорнута широка соціальна інформаційна кампанія стосовно висвітлення існуючих проблем, ведеться спільна робота державних структур, органів місцевої влади з громадськими об’єднаннями щодо профілактики та
протидії насиллю в родині. В Україні проблема домашнього насильства практично не вивчалася. Тільки останнім часом тема насильства у родині стали предметом публічного обговорення.
Запропонував схвалити текст статті «Насилля над жінкою в родині та суспільстві у
ХІХ ст.» та рекомендувати для публікації у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник
НУК».
ВИРІШИЛИ:
3.1. Схвалити текст статті «Насилля над жінкою в родині та суспільстві у ХІХ ст.» та
рекомендувати для публікації у збірнику наукових праць «Гуманітарний вісник НУК».
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