ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрдержархіву
від «16» грудня 2019 р.
№ 119

План виставкової діяльності Державної архівної служби України
та державних архівів на 2020 рік
№
п/п
1

Назва виставки
2

Дата
проведення
3

Головні виконавці
(співвиконавці)
4

Примітки

Укрдержархів, державні
архіви
Укрдержархів, державні
архіви

стаціонарні, пересувні,
онлайн
стаціонарні, пересувні,
онлайн

Укрдержархів, державні
архіви
Укрдержархів, державні
архіви
Укрдержархів, державні
архіви
Укрдержархів, державні
архіви
Укрдержархів, державні
архіви
Укрдержархів, державні
архіви

стаціонарні, пересувні,
онлайн
стаціонарні, пересувні,
онлайн
стаціонарні, пересувні,
онлайн
стаціонарні, пересувні,
онлайн
стаціонарні, пересувні,
онлайн
стаціонарні, пересувні,
онлайн
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1. Національні виставки
1.1

До Дня Соборності України

січень

1.2

лютий

1.3

До Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та виведення військ з
Афганістану
До Дня Героїв Небесної Сотні

1.4

До роковин Чорнобильської трагедії

квітень

1.5

До Дня пам’яті жертв політичних репресій

травень

1.6

травень

1.7

До Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні
До Дня Конституції України

червень

1.8

До Дня хрещення Київської Русі-України

липень

лютий

2
1.9

До Дня Державного Прапора та Дня незалежності
України

серпень

Укрдержархів, державні
архіви

стаціонарні, пересувні,
онлайн

1.10

До роковин трагедії Бабиного Яру

вересень

1.11

До Дня захисника України

жовтень

Укрдержархів, державні
архіви
Укрдержархів, державні
архіви

стаціонарні, пересувні,
онлайн
стаціонарні, пересувні,
онлайн

1.12

До Дня пам’яті жертв голодоморів

листопад

1.13

До Дня Гідності та Свободи

листопад

1.14

З історії Української революції 1917-1921 рр.

Укрдержархів, державні
архіви
Укрдержархів, державні
архіви
Укрдержархів, державні
архіви

стаціонарні, пересувні,
онлайн
стаціонарні, пересувні,
онлайн
стаціонарні, пересувні,
онлайн

Державний архів
Закарпатської області
Державний архів
Полтавської області
Державний архів
Хмельницької області
Державний архів
Тернопільської області
Державний архів
Чернівецької області

стаціонарна

протягом року

2. Регіональні виставки
2.1. Виставки з історії областей, районів, населених пунктів тощо:
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

до 74-ї річниці утворення Закарпатської області у
складі Української РСР
до 500-річчя з часу літописної згадки про
м. Лохвиця Полтавської області
«до 225-річчя з часу утворення Подільської та
Волинської губерній (1795 рік)»
до 480-річниці від дня заснування
м. Тернополя
до 80-річчя з часу утворення Чернівецької області
у складі України: «Возз’єднання Північної
Буковини та Хотинського повіту з Великою
Україною»
до 250-річниці з часу заснування
м. Запоріжжя

січень
березень
квітень
серпень
серпень

вересень

Державний архів
Запорізької області

стаціонарна
стаціонарна
стаціонарна
стаціонарна, онлайн

онлайн

3
2.8

до 60-річчя з часу заснування м. Горішні Плавні
(раніше – м. Комсомольск) Полтавської області

2.9

цикл виставок з історії Миколаївщини

листопад

Державний архів
Полтавської області

стаціонарна

протягом року

Державний архів
Миколаївської області

стаціонарна, онлайн

січень

ЦДАГО

онлайн

лютий

Державний архів
Хмельницької області

стаціонарна

березень

Державний архів
Запорізької області
Державний архів
Одеської області

онлайн

Державний архів
Черкаської області
Державний архів
Закарпатської області
Державний архів
Житомирської області
Державний архів
Черкаської області

стаціонарна

вересень

ЦДНТА

стаціонарна

вересень

Державний архів
Чернівецької області

стаціонарна, онлайн

2.2. Виставки з історії підприємств, установ, організацій:
2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.2.4

2.2.5

до 90-річчя з часу ліквідації Української
автокефальної православної церкви
«Літописці історії Хмельниччини», до 90-річчя з
часу заснування районних газет у Хмельницькій
області
до 55-річчя з дня заснування Запорізької міської
клінічної швидкої допомоги
«Державний архів Одеської області: 100 років на
службі суспільства», до 100-річчя з дня утворення
архіву
до 55-річчя Черкаського ПАТ «Азот»

до 100-річчя з часу заснування на Закарпатті
товариства «Просвіта»
2.2.7 до 50-річчя з дня утворення Музею космонавтики
імені С.П. Корольова у Житомирі
2.2.8 до 90-річчя з часу утворення Уманського
державного педагогічного університету
ім. Павла Тичини
2.2.9 «Велике Каховське море», до 70-річчя з дня
прийняття постанови Верховної Ради СРСР
№ 4000 про будівництво Каховської ГЕС на
р. Дніпро
2.2.10 до 145-річчя з часу утворення Чернівецького
національного університету ім. Юрія Федьковича
2.2.6

березень
березень
травень
липень
серпень

онлайн

стаціонарна
стаціонарна
стаціонарна
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2.2.11 до 155-річчя з дня утворення Житомирського
краєзнавчого музею
2.2.12 до 120-річчя з дня відкриття Львівського
національного театру опери та балету імені
Соломії Крушельницької
2.2.13 до 90-річчя з дня утворення Бердянського
художнього музею ім. Бродського
2.2.14 до 95-річчя з дня утворення Державного архіву
Сумської області
2.2.15 до 100-річчя з часу утворення Інституту помології
імені Симиренка НААН України та 50-річчя з
часу створення Меморіального музею родини
Симиренків у с. Мліїв
2.2.16 «Державний архів Чернівецької області –
документальна скарбниця Буковини», до 113-річчя
з дня утворення Державного архіву Чернівецької
області
2.2.17 до 95-річчя з дня утворення Державного архіву
Луганської області
2.2.18 до 90-річчя з дня утворення Тернопільського
академічного обласного українського
драматичного театру імені Тараса Шевченка
2.2.19 до 50-річчя з дня утворення Херсонського
Академічного обласного театру ляльок

жовтень
жовтень
листопад
листопад
листопад

Державний архів
Житомирської області
Державний архів
Львівської області

стаціонарна
стаціонарна, онлайн

Державний архів
Запорізької області
Державний архів
Сумської області
Державний архів
Черкаської області

онлайн
стаціонарна
стаціонарна

листопад

Державний архів
Чернівецької області

стаціонарна, онлайн

грудень

Державний архів
Луганської області
Державний архів
Тернопільської області

онлайн

грудень
грудень

Державний архів
Херсонської області

стаціонарна
онлайн

2.3. Виставки до ювілеїв визначних історичних постатей, діячів культури, мистецтва, освіти, науки тощо:
2.3.1

2.3.2

до 230-річчя з дня народження Петра Петровича
Гулака-Артемовського, поета-байкаря,
перекладача
до 350-річчя з дня народження Самійла Величка,
козацького літописця

січень

Державний архів
Черкаської області

стаціонарна

лютий

ЦДІАК

онлайн
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2.3.3

до 80-річчя з дня народження Валерія Петущака,
українського мандрівника, науковця, письменника

лютий

ЦДЕА

онлайн

2.3.4

до 150-річчя з дня народження Олександра
Гнатовича Лотоцького, українського громадського,
політичного і державного діяча, науковця,
письменника, видавця
до 90-річчя з дня народження Ліни Костенко,
поетеси, громадської діячки
до 125-річчя з дня народження Максима
Рильського, поета, перекладача, літературознавця,
громадського діяча

березень

ЦДІАК

онлайн

березень

стаціонарна

до 180-річчя з дня народження Марка Лукича
Кропивницького, фундатора українського
професійного театру
2.3.8 до 400-річчя з дня народження Лазаря Барановича,
архієпископа Чернігівського та НовгородСіверського
2.3.9 до 95-річчя з дня народження Миколи Плав’юка,
політичного і громадського діяча, останнього
Президента УНР в екзилі
2.3.10 до 155-річчя з дня народження Радвані Мікловша,
відомого організатора архівної справи на
Підкарпатській Русі
2.3.11 до 175-річчя з дня народження Іллі Ілліча
Мечникова, лауреата Нобелівської премії у галузі
фізіології та медицини
2.3.12 «Син каменяра», до 130-річчя з дня народження
Петра Франка, українського письменника,
педагога

квітень
травень

Державний архів
Житомирської області
ЦДАГО, ЦДКФФА,
ЦДАМЛМ, державні
архіви Житомирської,
Закарпатської, Київської
областей, м. Києва
ЦДІАК,
Державний архів
Кіровоградської області
ЦДІАК

травень-червень

ЦДАВО, ЦДАЗУ

онлайн

травень

Державний архів
Закарпатської області

стаціонарна

травень

Державний архів
Харківської області

онлайн

червень

ЦДІАЛ

2.3.5
2.3.6

2.3.7

березень

стаціонарні, онлайн

стаціонарні, онлайн

онлайн

стаціонарна, онлайн
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2.3.13 до 165-річчя з дня народження Наталії Іванівни
Кобринської, української письменниці, засновниці
жіночого руху в Галичині
2.3.14 до 140-річчя з дня народження Володимира
Кириловича Винниченка, українського
політичного та громадського діяча, глави першого
уряду УНР
2.3.15 до 175-річчя з дня народження Івана КарпенкаКарого (Івана Карповича Тобілевича),
українського драматурга, письменника,
українського театрального діяча
2.3.16 до 105-річчя з дня народження Петра
Тимофійовича Тронька, професора, Героя України
2.3.17 до 510-річчя з дня народження Івана Федорова,
друкаря, діяча східнослов’янської культури
2.3.18 до 155-річчя з дня народження митрополита
Андрія Шептицького, українського релігійного
діяча, мецената
2.3.19 «Попечитель Київського навчального округу», до
210-річчя з дня народження Миколи Івановича
Пирогова, видатного педагога
2.3.20 до 125-річчя з дня народження
Григорія Гурійовича Верьовки, українського
композитора, хорового диригента
2.3.21 «І пензлем чарівним, і словом високим світ
подивувала», до 120-річчя з дня народження
Катерини Василівни Білокур, української
художниці
2.3.22 до 130-річчя з дня народження Андрія
Атанасовича Мельника, політичного діяча та
організатора формації Січових Стрільців у Києві

червень

Державний архів ІваноФранківської області

стаціонарна

липень-серпень

Державний архів
Кіровоградської області

стаціонарна

вересень

ЦДІАК

онлайн

вересень

Державний архів
Київської області

стаціонарна

листопад

ЦДІАК

онлайн

листопад

ЦДІАЛ

стаціонарна, онлайн

листопад

Державний архів
Київської області

онлайн

грудень

ЦДАМЛМ

онлайн

грудень

Державний архів
Київської області

стаціонарна

грудень

ЦДАЗУ

онлайн
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2.4. Тематичні виставки:
2.4.1

до історії утворення та діяльності Організації
Українських Націоналістів

2.4.2

«Внесок представників української діаспори у
розвиток народного танцювального мистецтва»
«Ловці геніальних душ» (фотовиставка,
покликана розкрити образи видатних українських
митців через призму фотодокументів з фондів
ЦДАМЛМ України)
до 95-річчя з часу заснування Музею визвольної
боротьби України у Празі
«Становлення промисловості Донеччини.
Металургійна промисловість»
до 95-річчя з часу утворення Союзу українок
Америки
до 72-ї річниці депортації українців з Польщі

2.4.3

2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7

до 75-річчя з часу утворення Організації
Об’єднаних Націй
2.4.9 «Листопадове повстання 1830-1831 рр.»
(до 190-річчя першого польського повстання та
початку Польсько-російської війни)
2.4.10 «Littera scripta manet…» (до 95-річниці ВАПЛІТЕ)
2.4.8

2.4.11 до 125-річчя з дня публікації брошури Юліана
Бачинського «Ukraina irredenta»
2.4.12 «Неспинний рух першого в Україні метро», до 60-

лютий

стаціонарні

березень

ЦДАГО, державні архіви
Івано-Франківської,
Тернопільської областей
ЦДАЗУ

травень

ЦДАМЛМ

стаціонарна

травень

ЦДАГО

онлайн

червень-липень

Державний архів
Донецької області
ЦДАЗУ

стаціонарна

серпень

Державний архів
Тернопільської області

жовтень

ЦДАГО, ЦДКФФА

ХХ-й
Міжнародний фестиваль
Лемківської культури
«Дзвони Лемківщини»,
м. Монастирська
онлайн

жовтень

Державний архів
Київської області

стаціонарна

листопад

ЦДАМЛМ

стаціонарна

листопад

ЦДІАЛ

стаціонарна

листопад

ЦДНТА

онлайн

серпень

онлайн

онлайн
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річчя від дня відкриття Київського метрополітену
2.4.13 до 175-річчя з часу початку діяльності КирилоМефодіївського братства в Києві
2.4.14 до Міжнародного Дня прав людини

грудень

ЦДІАК

онлайн

грудень

стаціонарна

2.4.15 до Дня працівника архівних установ

грудень

Державний архів
м. Києва
Укрдержархів, державні
архіви

стаціонарні, пересувні,
онлайн

