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МИКОЛАЇВСЬКИЙ МУЗЕЙ СУДНОБУДУВАННЯ ТА ФЛОТУ 

 

Миколаївщина має цікаве географічне розташування, що спричиняє 

її яскраву та багату на історичні події історію. Всі ці історичні події мають 

відображення в пам’ятках історії та культури, які зберігаються у музейних 

установах. А їх на Миколаївщині чимало.  

Візитною карткою міста Миколаєва є Музей суднобудування та 

флоту. Музей розташовано у старовинному будинку, що є пам'яткою 

історії та архітектури державного значення. Побудований за проектом 

архітектора П. Нейолова у стилі раннього російського класицизму 

наприкінці XVIII ст. Протягом 1794-1900 рр. будинок слугував 

помешканням та канцелярією головних командирів Чорноморського 

флоту. Після революції у будинку розташували гуртожиток для вчителів 

Наркомпросу, потім – дитячий дім, ремеслене училище, після нього 

школу-інтернат. 

У 1972-1978 рр. за проектом Українського спеціалізованого науково-

реставраційного виробництва Держбуду України будинок реставровано. 

Реставрація відбувалась на кошти Миколаївського обласного товариства 

охорони пам'яток, обласного Управління культури та міської влади. 

Рішення про створення музею суднобудування і флоту прийнято 

Миколаївським облвиконкомом 10 жовтня 1973 р. У його створенні брали 

участь наукові співробітники обласного краєзнавчого музею та художники 

Миколаївського обласного відділення Художнього фонду України. У 

1981 р. група створювачів музею отримала Державну премію України 

ім. Т. Г. Шевченка. 

Відкриття музею відбулося 30 липня 1978 р., в День Військово-

морського флоту. Це єдиний подібний музей в Україні. Експозиція 10-ти 

залів розкриває етапи розвитку суднобудування в Північному 

Причорномор’ї, починаючи з давніх часів, процес становлення 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 76 - 

Чорноморського флоту, розвиток суднобудівних підприємств, а також 

історії та долі кораблів. 

Тут знаходиться близько 100 моделей кораблів XVIII - XX століть, а 

також фрагменти стародавніх суден, підняті з вод Чорного моря та річок 

Південної України, навігаційні прилади, рідкісні карти і документи, що 

розповідають про розвиток суднобудування і флоту в гирлі Південного 

Бугу та Інгулу, унікальна колекція старої зброї. У музеї представлені 

моделі першого корабля Миколаївської судноверфі - гарматного фрегата 

«Святий Миколай», відомого гарматного брига «Меркурій», 

революційного броненосця «Потьомкін», авіаносного крейсера «Київ» та 

багатьох інших.  

Значне місце в експозиції зали відведено рибопромисловому флоту, 

представленому матеріалами, що розповідають про перші вітчизняні 

китобази «Радянська Україна» і «Радянська Росія» і про будівництво 

близько ста китобійних суден типу «Мирний». 

Відображена в музеї і історія створення на миколаївських 

суднобудівних підприємствах кількох поколінь рефрижераторних суден: 

типу «Сибір» (1960-і роки), типу «Берингова протока» (1970-і роки), типу 

«Бухта Руська» (1980-і роки). 

У 1980-і роки суднобудівники Миколаєва освоїли будівництво 

великих морозильних риболовецьких траулерів типу «Пулковський 

меридіан». Модель одного з цих судів, виконаних в поперечному розрізі, 

показана в експозиції. Будувалися і «океанські експреси» – ролкери, 

швидкохідні спеціалізовані судна, контейнеровози з горизонтальним 

способом навантаження. 

Центральне місце в експозиції займає вітрина з моделлю та 

матеріалами науково-дослідного судна для зв’язку з космосом – «Академік 

Сергій Корольов». 

Музей поповнюють різні експонати від мешканців міста, серед них є 

унікальні. Фонди музею сьогодні налічують близько 8000 музейних 

предметів. Щорічно музей відвідують понад 50000 відвідувачів, в його 

стінах проходить близько тисячі екскурсій. Музей суднобудування і флоту 

включено в маршрут екскурсійного туру членами військово-історичного 

клубу Швеції. 

Праворуч і ліворуч від будівлі музею стоять шість бюстів, 

встановлених на честь видатних флотоводців Російської імперії. А у дворі 

музею можна побачити масу цікавих експонатів (адміралтейські якорі і 

корабельні гармати різних часів). 

Крім того в місті Миколаїв діють Миколаївський обласний 

краєзнавчий музей, Миколаївський обласний художній музей ім. 

В. В. Верещагіна, Музей пожежної охорони, Музей історії міліції, діють 

кімнати музею при школах міста Миколаєва.  
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Створюються нові музеї переважно в закладах освіти. Серед них 

можна назвати «Музей АТО» в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова (23 жовтня 2017 р.), «Кімната-

музей імені Ю. Грицая» в Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського (26 березень 2018 р.) 

Як бачимо музейництво є невід’ємною складовою життя сучасного 

суспільства, приймає виклики сьогодення щодо задоволення культурних та 

естетичних потреб сучасної людини.  
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ФІЛОСОФСЬКІ КАЗКИ ІВАНА ФРАНКА 

 
Філософські погляди І. Франка відображені не лише в його власне 

філософських статтях та трактатах («Лукіан і його епоха», «Мислі о 
еволюції в історії людськості», «Що таке поступ?», «Поза межами 
можливого», «Соціалізм і соціал-демократизм», «Радикали і релігія» та 
ін.), а й у художніх творах – філософських поемах, притчах, віршах-
алегоріях, оповіданнях, новелах, романах і, звичайно ж, казках. Щоправда, 
специфіка філософського змісту, характер і міра філософічності в 
теоретичних та мистецьких текстах дещо різняться. «Філософічне 
мислення, яке виступає в творах, не суто фахових, – зауважує І. Мірчук, – 
<…> мусить змінити силою факту загальний свій характер, <…> мусить 
відкласти набік чисту абстрактність, тонкість виводів, строгість 
аргументації, а в осередок своїх міркувань поставити не чисте пізнання, 
його можливість і його границі, а насамперед людину і її долю, людське 
життя та його сенс»[3, с.320]. У майстра слова, як писав І. Світличний, 
«<…> своя філософія, тільки ця філософія зовсім іншого змісту, іншого 
характеру, ніж у спеціальних трактатах. Це – філософія художника, 


