
ХРОНІКА  АРХІВНОГО  ЖИТТЯ 

 

В  УКРДЕРЖАРХІВІ 

 

 

 
  9 жовтня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

під час відвідання делегацією литовських архівістів Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України ознайомилася з оригіналом-

макетом міжнародного виставкового проекту «Кінець Першої світової війни: 

рішучий поворот до сучасної Європи».  
 

17 жовтня за сприяння Державної архівної служби України у 

Державному архіві Київської області відбувся семінар-практикум з питань 

цифровізації архівної справи та діловодства.  

 

18 жовтня у Міністерстві юстиції України відбулась робоча нарада з 

питань розвитку державної системи страхового фонду документації під 

головуванням заступника Міністра Дениса Чернишова. 

 

24 жовтня Державною архівною службою України на базі Державного 

центру збереження документів Національного архівного фонду проведено 

стажування реставраторів державних архівів України.  

 

25 жовтня на запрошення консульсько-правового відділу посольства 

Федеративної Республіки Німеччина в Україні представники Державної 

архівної служби України, державних архівів Київської і Черкаської областей 

побували на «Осінньому прийнятті». 

 

25 жовтня під головуванням заступника Міністра юстиції України 

Дениса Чернишова відбулася робоча нарада з питання визначення 

відповідального структурного підрозділу з координації роботи щодо 

формування страхового фонду документації в місцевих державних 

адміністраціях.  

 

2 листопада Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

взяла участь у робочій зустрічі членів української частини Змішаної 

українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та 

незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних 

цінностей, що відбулася в Міністерстві культури України під головуванням 

першого заступника Міністра Світлани Фоменко. 

 

12 листопада Голова Державної архівної служби України Тетяна 

Баранова провела консультації з Головним архівістом Литовської Республіки 

Рамоюсом Крауялісом та разом із членами делегації українських архівістів 

взяла участь у відкритті виставки фото- та архівних документів до 100-річчя 



Латвійської Республіки, підготовленої за документами Національного архіву 

Латвії в приміщенні Національної бібліотеки Литви імені Мартінса Мажвідаса.  

 

13 листопада Голова Державної архівної служби України Тетяна 

Баранова звернулася до учасників урочистої церемонії відкриття міжнародної 

виставки фото- та архівних документів "Кінець Першої світової війни: рішучий 

поворот до сучасної Європи", що відбулася в приміщенні Військового музею 

ім. Вітовта Великого (м. Каунас, Литовська Республіка).  

 

15 листопада Голова Державної архівної служби України Тетяна 

Баранова під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом України в 

Литовській Республіці Володимиром Яценківським обговорила питання 

поглиблення взаємовигідного співробітництва між державними архівними 

установами України та архівними установами Литви. 

 

23 листопада Голова Державної архівної служби України Тетяна 

Баранова взяла участь у засіданні Верховної Ради України, приуроченому до 

85-х роковин з часу величезної трагедії – Голодомору 1932-1933 років в Україні 

– геноциду Українського народу.  

 

26 листопада Голова Державної архівної служби України Тетяна 

Баранова провела зустріч з радником Посольства Держави Ізраїль в Україні 

Феліксом Гурвічем та директором департаменту консульської служби Бюро 

Натив при канцелярії Прем'єр-міністра Ізраїлю Геннадієм Поліщуком, на якій 

обговорено напрями подальшого взаємовигідного співробітництва 

Укрдержархіву та Посольства Держави Ізраїль в Україні. 

 

27-28 листопада Голова Державної архівної служби України Тетяна 

Баранова взяла участь у ХІІ засіданні Змішаної українсько-німецької комісії з 

питань повернення і реституції втрачених та незаконно переміщених під час та 

внаслідок Другої світової війни культурних цінностей, що відбулося в м. Києві. 

 

29 листопада Голова Державної архівної служби України Тетяна 

Баранова взяла участь у нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра 

України В’ячеслава Кириленка з питань підготовки сучасного довідкового 

онлайн-сервісу і водночас багатотомного видання «Велика українська 

енциклопедія».  

 

12 грудня під головуванням Голови Державної архівної служби України 

Тетяни Баранової відбулося засідання Науково-видавничої ради 

Укрдержархіву.  

 

14 грудня Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

взяла участь у презентації портальної версії Великої української енциклопедії − 

е-ВУЕ - універсальної, науково-популярної, мультимедійної енциклопедії з 

багатим ілюстративним (світлини, карти, схеми, графіки, діаграми, креслення, 

малюнки, рисунки), аудіо- та відеоматеріалом, що інтегрується з текстом.  



 

14 грудня відбулося засідання громадської ради при Державній архівній 

службі України. 

 

14 грудня  Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова 

взяла участь у комунікаційному проекті Урядового контактного центру «Уряд 

на зв’язку» за темою «Архіви для суспільства. Збереження історії нації».  

 

18 грудня під головуванням Голови Державної архівної служби України 

Тетяни Баранової відбулося чергове засідання колегії Укрдержархіву.  

 

 

 

 

 

У ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ  УСТАНОВАХ 

 

 

 

 

В Українському науково-дослідному інституті  

архівної справи та документознавства  
  

 

9 жовтня з метою сприяння в підготовці молодих фахівців-архівістів та 

відповідно до Угоди про співпрацю між Українським науково-дослідним 

інститутом архівної справи та документознавства та кафедрою 

бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського 

університету імені Бориса Грінченка завідувач відділу документознавства, 

к. і. н. В. Ф. Бойко прочитала для студентів 3 курсу спеціалізації 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» лекцію з основ наукової роботи. 

Програма перебування студентів в архівному містечку «на Солом’янці» також 

передбачала проведення ознайомчої екскурсії з роботою архівів на прикладі 

Центрального державного кінофотофоноархіву України 

імені Г. С. Пшеничного. 

 

11 жовтня директор Українського науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства О. Я. Гаранін взяв участь у робочій нараді з 

актуальних питань архівного законодавства, що відбулася за участі керівництва 

Державної архівної служби України, представників Міністерства юстиції 

України та Державної регуляторної служби України та надав коментарі з 

приводу озвучених на нараді питань. Захід відбувся в приміщенні Державної 

регуляторної служби України . 

 

Співробітники Українського науково-дослідного інституту архівної справи 

та документознавства взяли участь у  «Дні відкритих дверей», організованому 



Центральним держаним архівом зарубіжної україніки, де з відкритою лекцією 

виступив доцент кафедри історії та теорії олімпійського спорту, кандидат наук 

з фізичного виховання та спорту Національного університету фізичного 

виховання і спорту України Олексій Лях-Породько «Олімпійська українська 

незалежність в еміграції: боротьба за участь України в олімпійському русі». Під 

час заходу були презентовані документи, що зберігаються у ЦДАЗУ і 

представляють український спортивний рух на еміграції, етапи його розвитку, 

висвітлюють роль спорту як засобу згуртування українців-емігрантів, 

впливають на формування іміджу України в світі. 

 

17 жовтня Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства виступив співорганізатором семінару-практикуму з питань 

архівної справи в Київській області. Із презентацією результатів діяльності 

інституту щодо науково-дослідних розробок з питань цифровізації архівної 

справи  виступив директор УНДІАСД О. Я. Гаранін.  

 

20 жовтня Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства до 85-річчя відомого архівіста, історика, журналіста, поета, 

заслуженого працівника культури України, колишнього начальника Головного 

архівного управління при Раді Міністрів УРСР, директора ЦДАГО України, 

Б.В.Іваненка  презентував у електронній формі збірку віршів «АРХІВНОМУ 

ЛЮДОВІ доброзичливі ямби Бориса Іваненка».  

 

25 жовтня співробітники Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства взяли участь у кінолекторії «Мовою 

кіно» з показом фільмів «Леонід Биков. Людина на всі часи» та «Будем жить! 

Леонід Биков» (ТРК «Глас», 2017)», що відбувся до Всесвітнього дня 

аудіовізуальної спадщини у кінозалі ЦДКФФА України імені 

Г. С. Пшеничного.  

 

31 жовтня на виконання п. 2.10 Резолюції 2-го щорічного круглого столу 

українських архівістів «Українські архіви: виклики та реалії» від 25 вересня 

2018 р. Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства спільно із Центральним державним архівом-музеєм 

літератури і мистецтва України та Спілкою архівістів України провели семінар-

практикум «Теоретично-практичні аспекти організації діловодства: складання 

номенклатури справ та формування справ». Захід відбувся в конференц-залі 

ЦДАМЛМ України.  

 

2 листопада директор Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства О. Я. Гаранін взяв участь у роботі 

Науково-видавничої ради Державної архівної служби України та оголосив 

рецензію щодо проекту довідника «Анотований реєстр описів фондів 

Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА 

України) - друге видання», поданого на розгляд Науково-видавничої ради 

Укрдержархіву.  

 



6 листопада директор Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства О.Я.Гаранін О. Я. взяв участь у роботі 

урочистого пленарного засідання Міжнародної наукової конференції 

«Бібліотека. Наука. Комунікація», присвяченої 100-річчю Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського та від імені українських архівістів 

оголосив вітання співробітникам бібліотеки з  ювілеєм. Також О. Я. Гаранін, як 

директор УНДІАСД, взяв участь у засіданні Ради директорів наукових 

бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної 

асоціації академій наук. У робочому порядку було обговорено питання 

поглиблення співпраці між УНДІАСД та НБУВ.  

 

7 листопада провідний науковий співробітник відділу документознавства 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства О. М. Загорецька взяла участь у роботі засідання 

Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України.  

 

15 листопада на виконання наказу Укрдержархіву від 21.05.2018 № 32 

«Про затвердження Плану щоквартальних перевірок стану виконання етапів 

НДР, що виконуються УНДІАСД у 2018 році», керівництво Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства спільно з 

керівниками наукових тем, що виконуються в УНДІАСД у 2018 р., звітували 

перед представниками Укрдержархіву щодо етапів виконання Тематичного 

плану НДР УНДІАСД на 2018 рік. Представники Укрдержархіву надали 

схвальну оцінку підготовки наукових робіт на звітному етапі та підкреслили 

важливість своєчасного виконання НДР УНДІАСД відповідно до технічних 

завдань і календарних планів. 

 

19 листопада директор Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства О. Я. Гаранін взяв участь у прес-

конференції з приводу виявлення серед архівних документів Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України унікальної знахідки – хліба 

часів Голодомору 1932–1933 років.  

 

23 листопада на виконання п. 2.10 Резолюції 2-го щорічного круглого 

столу українських архівістів «Українські архіви: виклики та реалії» від 

25 вересня 2018 р. Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства спільно з Центральним державним архівом зарубіжної 

україніки та Спілкою архівістів України провели другий семінар-практикум 

«Теоретично-практичні аспекти організації діловодства: складання 

номенклатури справ та формування справ». Захід відбувся в читальній залі 

ЦДАЗУ України .  

 

30 листопада директор Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства О. Я. Гаранін та ректор Київського 

університету імені Бориса Грінченка В. О. Огнев’юк підписали Договір про 

співробітництво між Українським науково-дослідним інститутом архівної 



справи та документознавства та університетом. Предметом Договору є 

взаємовигідна та рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін. 

 

5 грудня керівництво та наукові співробітники Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства взяли участь у 

роботі ХІХ джерелознавчих читань «Джерельний потенціал інформаційних 

ресурсів архівів», присвячених 100-річчю від дня народження професора Марка 

Варшавчика, що відбулися на історичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

6 грудня Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства виступив співорганізатором відкритої дискусії на 

тему «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у 

діяльності державних архівів», що відбулася у зеленій залі ЦДАМЛМ України. 

 

10 грудня співробітники Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства спільно з представниками архівних 

установ України взяли участь у практичному навчанні з питань пожежної 

безпеки, що організувало керівництво Дирекції з експлуатації комплексу 

споруд центральних державних архівних установ України (ДЕКС ЦДАУ 

України) та відпрацювали навички пожежогасіння вуглекислотними 

вогнегасниками.  

 

11 грудня провідний науковий співробітник Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства О. М. Загорецька,  

як член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби 

України, взяла участь у черговову засіданні комісії.  

 

Завідувач відділу документознавства Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства В. Ф. Бойко ознайомила 

студентів 1-го курсу кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної 

діяльності факультету інформаційної політики і кібербезпеки Київського 

національного університету культури і мистецтв з історією, структурою та 

напрямами діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства. У прочитаній для студентів лекції основну увагу 

було приділено розробленню проектів нормативних і методичних документів із 

питань організації діловодства та електронного документообігу. 

 

12 грудня відбулося підписання Договору між Українським науково-

дослідним інститутом архівної справи та документознавства і кафедрою 

інформаційної діяльності та документознавства Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського. Предметом договору є взаємовигідна та 

рівноправна співпраця за спільними напрямами роботи сторін. 

 

Директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства О. Я. Гаранін, як член Науково-видавничої ради (НВР) 

Державної архівної служби України, взяв участь в обговоренні наукового рівня 



поданих на конкурс імені Василя Веретенникова праць у галузі архівознавства, 

археографії і документознавства, що відбулося під час чергового засідання 

НВР.  

 

20 грудня відбулося чергове засідання Вченої ради Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, на якому  

розглянуто першу частина результатів виконання НДР УНДІАСД за 2018 р.  

 

Провідний науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД 

О. М. Загорецька взяла участь у роботі засідання Центральної експертно-

перевірної комісії Державної архівної служби України. 

 

 21 грудня у рамках виконання науково-дослідної роботи «Вивчення та 

науковий аналіз технологічних процесів, норм організації праці у державних 

архівних установах з метою визначення раціональних прийомів виконання 

робіт з технологічно регламентованим змістом та обсягами» завідувач відділу 

документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи 

та документознавства В. Ф. Бойко відвідала Державний архів Житомирської 

області  та ознайомилася з досвідом роботи  з питань забезпечення 

збереженості та обліку документів, створення і вдосконалення довідкового 

апарату до документів та оцифрування документів. 

 

28 грудня відбулося чергове засідання Вченої ради Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, на якому  

розглянуто другу частина результатів виконання НДР УНДІАСД за 2018 р. та 

вручено відзнаки кращим працівникам УНДІАСД за результатами роботи.  

 

 

 

У Центральному державному архіві вищих органів влади  

та управління України  
 

 

 

3 жовтня заступник директора С. Савлук та начальник відділу формування 

НАФ та діловодства О. Скурська провели семінар для фахівців відділу 

документального забезпечення управління організаційно-аналітичної роботи 

Державної установи “Урядовий контактний центр” на тему: “Організація 

формування, обліку та зберігання документів в архіві Центру”. 

 

3 жовтня в рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки” 

ЦДАВО України презентував “Календар Української революції. Жовтень 

1918 року”.  

 

9-12 жовтня в ЦДАВО України перебували литовські архівісти на чолі з 

директором Каунаського Окружного архіву Гінтарасом Дручкусом з метою 



ознайомлення з архівними документами, що стосуються історії Литви, 

м. Каунаса та Каунаського регіону. 

 

11 жовтня відбулася робоча зустріч заступника директора архіву 

Н. Маковської з директором Галузевого державного архіву Служби безпеки 

України А. Когутом. Під час зустрічі обговорювалося питання участі ЦДАВО 

України в підготовці збірника документів про репресованих членів українських 

урядів періоду Української революції 1917–1921 рр. 

 

12 жовтня на офіційному веб-сайті ЦДАВО України розміщено он-

лайнову виставку документів до Дня захисника України “...З нагоди 

неперервної боротьби за визволення Українського народу...”. 

31 жовтня архів відвідали студенти І курсу ступеня магістра спеціальності 

011 “Освітні, педагогічні науки” денної та заочної форми навчання факультету 

менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Заступник директора Н. Маковська прочитала студентам 

лекцію “Джерельна база ЦДАВО України з історії ХХ ст.: склад, 

інформаційний потенціал, правила доступу” та провела оглядову екскурсію. 

Під час відвідання архіву студенти ознайомилися з проектом ЦДАВО України 

до 100-річчя Української революції “Українська революція: архівні хроніки”. 

 

1 листопада на офіційному веб-сайті ЦДАВО України розміщено он-

лайнову виставку документів до 100-річчя Листопадового чину  “...Сотворено 

всенароднім зривом”. 

 

1 листопада в рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки” до 

100-річчя Української революції (1917–1921) на офіційному веб-сайті та в 

приміщенні ЦДАВО України розміщено добірку “Календар Української 

революції. Листопад”. 

 

8 листопада заступник директора Н. Маковська взяла участь у відкритті 

експозиції до 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки 

(ЗУНР) і затвердження її Конституції – “Тимчасового основного закону про 

державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської 

монархії”. Захід проходив у Верховній Раді України. 

 

12 листопада заступник директора ЦДАВО України Н. Маковська в складі 

делегації українських архівістів взяла участь у відкритті виставки фото- та 

архівних документів, що відбулася в приміщенні Національної бібліотеки 

Литви імені Мартінса Мажвідаса. 

 

13 листопада заступник директора ЦДАВО України Н. Маковська у складі 

делегації українських архівістів взяла участь у відкритті міжнародної виставки 

архівних документів “Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до 

сучасної Європи”, що відбулася в приміщенні Військового музею ім. Вітовта 

Великого (м. Каунас, Литовська Республіка). 



 

14 листопада до 100-річчя заснування Української академії наук на веб-

сайті ЦДАВО України в рубриці “Виставки” розміщено тематичну виставку 

архівних документів “...Викликано потребами української національної 

самосвідомости...”. 

 

15 листопада заступник директора ЦДАВО України Н. Маковська у складі 

делегації українських архівістів ознайомилася з роботою Державного 

історичного архіву Литви (м. Вільнюс) та відвідала Посольство України в 

Литовській Республіці. 

 

21 листопада в Музеї історії Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка відбулося відкриття виставки архівних документів 

“Український уряд і польське питання. З історії діяльності українського 

міністерства з польських справ 1917–1918”, підготовленої студентами 

університету за документами ЦДАВО України. 

 

21 листопада до Дня Гідності та Свободи у приміщенні ЦДАВО України 

відбувся перегляд фотознімків про події, які відбулися на Майдані в м. Києві у 

2013–2014 роках. Фото з сімейного архіву надала співробітник ЦДАВО 

України, архівіст О. Кузнєцова. 

 

23 листопада до 85-х роковин вшанування пам'яті жертв Голодомору 

1932–1933 рр. в Україні в читальному залі ЦДАВО України було представлено 

виставку оригіналів документів. 

 

26 листопада – 26 грудня у Вишгородському історико-культурному 

заповіднику експонувалася виставка архівних документів “Український уряд і 

польське питання. З історії діяльності українського міністерства з польських 

справ 1917–1918”, яка була підготовлена студентами історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за документами 

ЦДАВО України. 

 

30 листопада заступник директора архіву Н. Маковська та начальник 

відділу використання інформації документів О. Єфремова взяли участь в 

урочистій презентації Виставкового просвітницького проекту “Світовий тріумф 

“Щедрика” – 100 років культурної дипломатії України”, яка відбулася в 

приміщенні Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС 

України. Виставка репрезентувала документи з фондів ЦДАВО України, які 

демонструють державно-інституційний характер культурної місії УНР за 

кордоном. Документи архіву також увійшли до збірника документів “Світовий 

тріумф “Щедрика” – 100 років культурної дипломатії України”. 

 

3 грудня в рамках проекту “Українська революція: архівні хроніки” 

ЦДАВО України презентував “Календар Української революції. Грудень 

1918 року”.  

 



4 грудня в ЦДАВО України в рамках конференції “1918 рік в історії 

України та Польщі” відбувся робочий семінар за участі членів Українсько-

польської комісії для дослідження взаємин 1917–1921 рр., виконувача 

обов'язків директора архіву А. Обжелян та заступника директора 

Н. Маковської. На семінарі було представлено проект “Українська революція: 

архівні хроніки”, обговорено склад джерельної бази з проблеми дослідження та 

перспективи співробітництва. 

 

 

 

 

У Центральному державному архіві громадських об’єднань 

України 

 
 

01 жовтня на державне зберігання до ЦДАГО України передано 

документи Молодіжного крила Політичної партії «Фронт змін» (положення, 

концепції, протоколи, інструкції, звіти, списки, листи тощо). 

 

08 жовтня  до 80-ї річниці створення автономного уряду Карпатської 

України (Підкарпатської Руси) на веб-сайті ЦДАГО України розміщено 

виставку документів із фондів архіву. 

 

13 жовтня  до 85-ї річниці від дня народження українського архівіста, 

журналіста, державного діяча Бориса Васильовича Іваненка на сторінці 

ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено фотодобірку про 

його роботу в Центральному державному архіві громадських об’єднань 

України. 

 

19 жовтня  директор ЦДАГО України О.Бажан провела семінарське 

заняття на тему «Комплектування, збереженість, використання документів 

Національного архівного фонду на прикладі Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України» для студентів спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. Також  студентам було проведено ознайомчу екскурсію по 

архіву. 

 

24 жовтня  на зберігання до ЦДАГО України надійшли документи 

відомого українського дисидента, громадсько-політичного діяча та одного з 

фундаторів Демократичної партії України Юрія Бадзьо. 

 

24 жовтня  співробітники реставраційної майстерні ЦДАГО України 

взяли участь у стажуванні реставраторів державних архівів, що відбулося на 

базі Державного центру збереження документів Національного архівного 

фонду. 

 



31 жовтня  у ЦДАГО України відбувся семінар на тему «Впровадження 

нормативних актів з питань діловодства та забезпечення збереженості 

документів у практику роботи громадських організацій етнонаціональних 

меншин України». 

 

31 жовтня – 16 листопада  до 75-ї річниці вигнання нацистських 

окупантів із Києва в читальному залі ЦДАГО України експонувалася виставка 

документів Національного архівного фонду, з якою ознайомилися 

представники національних спільнот України під час семінару 31 жовтня та 

студенти 1-го курсу історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка під час екскурсії до архіву 15 листопада. 

 

Жовтень  в інформаційно-аналітичній газеті Ради національних спільнот 

України «Національний діалог» за № 10(14) вийшла друком стаття головного 

наукового співробітника ЦДАГО України Горєвої В.В. «Діловодство у 

громадських формуваннях у запитаннях та відповідях» (стор 14) та 

повідомлення редакції газети про семінар на тему «Впровадження нормативних 

актів з питань діловодства та забезпечення збереженості документів у практику 

роботи громадських організацій етнонаціональних меншин України», 

проведений архівом спільно з Радою 31 жовтня 2018 року. 

 

01 листопада  до 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної 

Республіки на веб-сайті ЦДАГО України розміщено виставку документів із 

фондів архіву. 

 

01 листопада  у газеті «Голос України»  вийшла друком добірка 

документів із фондів ЦДАГО України «Документальні свідчення українського 

державотворення. До 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної 

Республіки», підготовлена начальником відділу використання інформації 

документів С.Власенко. 

 

06 листопада у газеті «Сільські вісті» надруковано добірку документів із 

фондів ЦДАГО України «Сплюндрований, але нескорений. До 75-ї річниці 

вигнання нацистських окупантів із Києва», підготовлена начальником відділу 

використання інформації документів С. Власенко. 

 

15 листопада  у рамках освітньо-пізнавальних проектів ЦДАГО України 

«Архівна аудиторія історика» та кафедри новітньої історії України історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Крок назустріч» директор ЦДАГО України О.Бажан провела для студентів 1-

го курсу історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка семінарське заняття на тему «Документи із фондів 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України як джерело 

вивчення історії України ХХ-ХХІ століття».Під час семінару студентам було 

проведено ознайомчу екскурсію по архіву та продемонстровано документальну 

виставку, присвячену 75-й річниці вигнання нацистських окупантів із Києва, 

що експонується в читальному залі архіву. 



 

15 листопада  у газеті «Голос України»  вийшла друком добірка 

документів із фондів ЦДАГО України «Документальні свідчення про 

Голодомор 1932-1933 років. До 85-х роковин трагедії українського народу», 

підготовлена начальником відділу використання інформації документів 

С.Власенко. 

 

19 листопада  у ЦДАГО України відбулась прес-конференція з приводу 

виявлення серед архівних документів унікальної знахідки – хліба часів 

Голодомору 1932-1933 років за участі заступника Міністра юстиції України 

Д.Чернишова, Голови Державної архівної служби України Т.Баранової  та 

директора Центрального державного архіву громадських об’єднань України 

О.Бажан (всього в прес-конференції взяли участь представники 18 засобів 

масової інформації та однієї громадської організації). 

 

19 листопада  директор ЦДАГО України О.Бажан  взяла участь у прямому 

ефірі програми «Культура Live» на Українському радіо «Культура», де 

розповіла про виявлений серед архівних документів хліб 1932-1933 років. 

 

19-30 листопада  до Дня пам’яті жертв голодоморів у читальному залі 

ЦДАГО України експонувалась виставка документів про Голодомор 1932-

1933 років, з якою ознайомились представники ЗМІ під час прес-конференції 

19 листопада та студенти 1-го курсу історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка під час екскурсії до архіву 

22 листопада. 

 

20 листопада  співробітники ЦДАГО України взяли участь у роботі 

круглого столу «Винищення голодом. Пам’ять нації», присвяченого 85-м 

роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні, засідання якого відбулось у 

Державному архіві Київської області (з доповіддю на тему «Діяльність 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України з 

популяризації документів Національного архівного фонду стосовно 

Голодомору 1932-1933 років» виступила директор ЦДАГО України О.Бажан). 

 

21 листопада  до 5-ї річниці Революції гідності на веб-сайті 

ЦДАГО України оновлено виставку документів про події 2013-2014 років. 

 

21 листопада  у газеті Верховної Ради України «Голос України»  вийшло 

друком інтерв’ю з директором ЦДАГО України О.Бажан  під назвою 

«Документальні артефакти Революції». 

 

22 листопада   у рамках освітньо-пізнавальних проектів ЦДАГО України 

«Архівна аудиторія історика» та кафедри новітньої історії України історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Крок назустріч» директор ЦДАГО України О.Бажан  провела для другої 

частини студентів 1-го курсу семінарське заняття на тему «Документи із фондів 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України як джерело 



вивчення історії України ХХ-ХХІ століття». Під час семінару студентам було 

проведено ознайомчу екскурсію по архіву, продемонстровано документальну 

виставку, присвячену 85-м роковинам Голодомору 1932-1933 рр. 

 

23 листопада 2018 р., до Дня пам’яті жертв голодоморів, на веб-сайті 

ЦДАГО України розміщено виставку документів із фондів архіву «До 95-х 

роковин голоду 1921-1923 рр.». 

 

Листопад  у науково-практичному журналі «Архіви України» вийшла 

друком стаття «Особливості формування НАФ документами спортивних 

громадських організацій (з досвіду діяльності ЦДАГО України)», підготовлена 

головним науковим співробітником ЦДАГО В. України Горєвою. 

 

Листопад  на веб-сайті ЦДАГО України, в рубриці «Фонди» розміщено 

оцифровані описи фондів партизанських формувань, що діяли в роки Другої 

світової війни на окупованій території України та країн Центральної і Східної 

Європи. 

 

06 грудня  директор ЦДАГО О.України Бажан та співробітники архіву 

взяли участь у відкритій дискусії на тему «Проблемні питання дотримання 

авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів», організованій 

Спілкою архівістів України, Українським науково-дослідним інститутом 

архівної справи та документознавства, центральними державними архівами 

України. 

 

03-14 грудня у ЦДАГО України проходила архівна практика студентів 4-

го курсу історико-філософського факультету Київського університету імені 

Бориса Грінченка, в ході якої вони ознайомилися з діяльністю архіву та набули 

практичних навичок з основних напрямків його роботи – формування 

Національного архівного фонду, забезпечення збереженості документів та їх 

використання. 

 

15 грудня  на телеканалі ZIK в програмі «Історична правда з Вахтангом 

Кіпіані» демонструвався документальний фільм «Кати НКВС: репресивна 

система», в якому були використані документи ЦДАГО України та інтерв’ю з 

завідувачем сектору використання інформації та довідкового апарату 

І.Журжою. 

 

 

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки   

 
 

11 жовтня в ЦДАЗУ відбувся День відкритих дверей, у якому взяв участь 

доцент кафедри історії та теорії олімпійського спорту Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук                 з 

фізичного виховання та спорту Олексій Лях-Породько із презентацією лекції 



«Олімпійська українська незалежність в еміграції: боротьба за участь України в 

олімпійському русі (за документами ЦДАЗУ)». Представлені документи 

розповідали про витоки українського спортивного руху на еміграції, етапи його 

розвитку, підкреслювали виховну роль спорту у згуртуванні українців-

емігрантів тощо. 

На презентацію завітали представники центральних держаних архівних 

установ України: УНДІАСД, ЦДЕА, ЦДАКФФА ім. Г. С. Пшеничного, 

ЦДАМЛМ, викладачі та студенти Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Європейського університету, Національного університету 

фізичного виховання і спорту, представники ЗМІ. 

 

17–19 жовтня директор ЦДАЗУ, кандидат історичних наук Ірина Мага 

взяла участь у Міжнародній науковій конференції «Проблеми допомоги 

єврейському населенню під час Другої світової війни в контексті польських та 

закордонних архівних джерел», що проходила у Польщі (м. Перемишль). 

18 жовтня у рамках роботи конференції Ірина Мага виступила              із 

програмною доповіддю «Документи Центрального державного архіву 

зарубіжної україніки як джерело до вивчення історії Голокосту», що була 

високо оцінена польськими колегами. 

 

19–22 жовтня головний архівіст відділу використання інформації 

документів ЦДАЗУ Надія Лихолоб взяла участь у роботі Міжнародного форуму 

бандуристів (м. Київ), присвяченого 100-річчю від дня заснування першого 

професійного колективу бандуристів – Київського кобзарського хору, історію і 

традиції якого продовжили Українська капела бандуристів імені Тараса 

Шевченка (Північна Америка) та Національна заслужена капела бандуристів 

України імені Г. І. Майбороди. 

 

30 жовтня  на офіційному веб-сайті ЦДАЗУ та офіційній сторінці архіву 

в соціальній мережі Facebook розміщено документальну онлайн виставку «За 

рідний край, за волю України!», підготовлену                              до 100-річчя 

Листопадового зриву. На виставці презентовані документи,       за допомогою 

яких можна простежити, як представники українських громад США, Канади, 

Аргентини, Бразилії, Великої Британії, Франції, Чехословаччини, Польщі, 

Литви упродовж десятиліть відзначали боротьбу українців за встановлення 

української державності, вшановували пам’ять    про героїв, які полягли за 

вільну Україну. 

 

2 листопада у рамках заходу «Архівний марафон» начальник відділу 

формування НАФ Дмитро Решетченко і начальник відділу використання 

інформації документів Галина Горбунова провели семінарське заняття          на 

тему «Особливості формування НАФ та використання інформації документів 

зарубіжної україніки» для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» факультету менеджменту освіти та науки Національного 

педагогічного університету                              ім. М. П. Драгоманова. Директор 

ЦДАЗУ Ірина Мага розповіла студентам про історію архіву, склад його фондів, 

провела ознайомчу екскурсію по архіву. 

http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/1419-291018.html
http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/1419-291018.html


 

7 листопада головний архівіст відділу використання інформації 

документів ЦДАЗУ Надія Лихолоб взяла участь у роботі науково-практичного 

семінару на тему «Інноваційні методи збереження інтелектуальної спадщини 

української еміграції» (м. Львів), організованого Міжнародним інститутом 

освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» за 

участі Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного 

університету м. Запоріжжя.  

 

13 листопада у рамках співпраці між ЦДАЗУ та Фундацією імені Олега 

Ольжича до архіву на постійне зберігання надійшли документи відомого 

представника української діаспори, останнього Президента УНР в екзилі, 

голови Організації українських націоналістів, Президента Світового конгресу 

українців Миколи Плав’юка. Колекція містить документи його громадсько-

політичної діяльності, листування, тексти виступів, статей, світлини тощо.  

 

14 листопада у ЦДАЗУ відбувся семінар-практикум для працівників 

архіву на тему «Ділова українська мова. Вимоги до складання службових 

документів», який провів заступник начальника відділу взаємодії                     з 

державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення 

Укрдержархіву Олександр Денисенко. Доповідач ознайомив із типовими 

помилками, що трапляються в усному та письмовому діловому мовленні, 

розповів про сучасні вимоги до оформлення службових документів. 

 

22 листопада працівники ЦДАЗУ взяли участь у відкритті виставкового 

проекту «Микола Кричевський. Мистець і світ» до 120-річчя                               з 

дня народження видатного українсько-французького художника, майстра 

акварелі, представника знаменитої художньої династії Кричевських,            що 

проходив у Музеї української діаспори (м. Київ). У рамках виставкового 

проекту був презентований альбом «Мистець і світ», де представлені ранні 

роботи автора, написані ним протягом 1927–1928 рр. під час перебування       в 

Українських Карпатах (оригінали малюнків зберігаються в довідково-

інформаційному фонді ЦДАЗУ). Вони є бібліографічною рідкістю і мають 

історико-культурне значення для дослідників творчої спадщини Миколи 

Кричевського. 
 

22–24 листопада головний архівіст відділу використання інформації 

документів ЦДАЗУ Надія Лихолоб взяла участь у роботі Міжнародного форуму 

«Україна пам’ятає, світ визнає» до 85-тих роковин Голодомору   1932–1933 

років в Україні (м. Київ) та заходах із вшанування пам’яті жертв Голодомору – 

меморіальному засіданні Верховної Ради України                    до 85-тих роковин 

Голодомору 1932–1933 років в Україні, мистецькій акції-реквіємі «Ми 

пам’ятаємо! Ми сильні!» та жалобній ході учасників форуму     до Меморіалу 

жертв Голодомору. 

 

23 листопада у ЦДАЗУ відбувся семінар-практикум для працівників 

центральних державних архівів «Теоретично-практичні аспекти організації 



діловодства: складання номенклатури справ та формування справ», 

організований Українським науково-дослідним інститутом архівної справи    та 

документознавства. Після успішно складених тестових завдань працівники 

ЦДАЗУ отримали іменні сертифікати.  

 

23 листопада на офіційному веб-сайті ЦДАЗУ та офіційній сторінці 

архіву в соціальній мережі Facebook презентовано документальну онлайн 

виставку «Україна в смертельних обіймах голоду (на шпальтах українських 

діаспорних видань 1932–1933 рр.)», підготовлену в рамках заходів                 до 

85-х роковин пам’яті жертв Голодомору в Україні, що є органічним 

продовженням документальної онлайн виставки «Ні забуття, ні прощення!», 

підготовленої ЦДАЗУ в 2017 р.  

 

24 листопада за сприяння ЦДАЗУ в Черкаському обласному 

краєзнавчому музеї під час заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів             в 

Україні відбулася презентація виставки «Ні забуття, ні прощення!»             із 

використанням документів, що зберігаються в архіві. 

 

24–27 листопада начальник відділу формування НАФ ЦДАЗУ         

Дмитро Решетченко і головний архівіст відділу використання інформації 

документів ЦДАЗУ Надії Лихолоб взяли участь у ХІ Конгресі Світового 

конгресу Українців (СКУ), що проходив у м. Київ. Під час роботи конгресу 

вони провели декілька робочих зустрічей. Зокрема, з головою Союзу українців 

Румунії (СУР) Миколою-Мирославом Петрецьким, депутатом Парламенту 

Румунії, секретарем СУР Терезою Шендрою та головою Асоціації української 

діаспори в Греції «Українсько-грецька думка», членом Ради директорів СКУ 

Галиною Маслюк. У рамках заходу було досягнуто домовленості щодо 

передавання до ЦДАЗУ архіву часопису «Український вісник» (СУР) та 

примірника українсько-грецького альманаху «Вісник-Анґеліафорос 2017», 

випущеного до 20-річного його ювілею. Також Дмитро Решетченко дав 

інтерв’ю українській редакції «Radio Romania International», де поділився 

думками про співпрацю із закордонним українством.  

 

6 грудня директор ЦДАЗУ Ірина Мага та заступник директора – 

головний зберігач фондів Ірина Казімірова взяли участь у відкритій дискусії 

«Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності 

державних архівів», що проводилася для працівників центральних державних 

архівних установ. Обговорювалися питання зі створення рекомендацій щодо 

доступу, порядку використання документів, які віднесені до об’єктів 

авторських і суміжних прав, зокрема, під час організації виставок, публікацій, 

розміщення інформації в мережі Інтернет тощо. 

 

У жовтні – грудні до ЦДАЗУ на постійне зберігання надійшли діаспорні 

періодичні та друковані видання, а також документи, листування, світлини із 

приватних архівів українських громадсько-політичних та церковних діячів із 

США Раїси Кохно і Петра та Ольги Матул. Передані документи висвітлюють 

http://www.tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/1448-231118.html
http://www.tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/1448-231118.html
http://www.tsdazu.gov.ua/index.php/ua/online/47-all/1198-221117.html


життя, громадсько-політичну, культурно-освітню й релігійну діяльність 

української діаспори у Європі і США. 

 

 

У Центральному державному архіві-музеї літератури  

і мистецтва України   
 

2 жовтня відбулася екскурсія у ЦДАМЛМ України для учнів 

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів – ліцею № 157. Учні та педагоги 

ознайомилися з експозицією виставкових проектів «Собор душі», «Портрети 

епохи», оглянули меморіальні кабінети діячів української культури – М. 

Глущенка, О. Довженка, А. Малишка, П. Майбороди та  

Ю. Яновського. 

 

2 жовтня відбулася зустріч директора ЦДАМЛМ України Олени Чижової 

та директора видавництва «Родовід» Лідії Лихач, під час якої обговорювалися 

питання співпраці щодо створення спільних видавничих проектів. Пані Лідія 

Лихач передала для бібліотеки ЦДАМЛМ України книгу «Наш Герб. 

Українські символи від княжих часів до сьогодення», яка здобула Гран-прі 25-

го форуму «Book Forum Best Book Award». 

 

11 жовтня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» на 

інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України розміщено інформаційне 

повідомлення до 130-річчя від дня народження мовознавця, літературознавця та 

перекладача Михайла Яковича Калиновича. 

 

11 жовтня  архівно-музейному комплексі Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтва України «Літературно-мистецькі Плюти» 

відбувся перший захід із циклу «Стенографічна палітра». Метою циклу є 

популяризація акторського мистецтва, сприяння діяльності професійних та 

аматорських театральних колективів, розвиток творчих здібностей обдарованих 

дітей і дорослих, організація місця творчої комунікації та співпраці. Перший 

захід циклу був приурочений до Дня українського козацтва. Для глядачів 

молодшого шкільного віку театр Володимира Завальнюка «Перетворення» (м. 

Київ) підготував одну зі своїх вистав «Про силу характерницьку, татарського 

богатиря Ахмеда і Грицька Кобилячу смерть». 

 

12 жовтня у приміщенні Державної наукової архітектурно-будівельної 

бібліотеки ім. В. Г. Заболотного відбулася Всеукраїнська наукова конференція 

«ХІІІ Заболотнівські читання». ЦДАМЛМ України представляв кандидат 

історичних наук, науковий співробітник відділу використання інформації 

документів І. С. Резнік, який виступив з доповіддю на тему «Особовий фонд 

Володимира Заболотного у Центральному державному архіві-музеї літератури і 

мистецтва України». Посилання на документи з фондів ЦДАМЛМ України у 

своїх доповідях здійснили заступник директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 

Н. Світла, завідувач відділу Музею «Будинок митрополита» Національного 

заповідника «Софія Київська» І. Абрамова, доктор філософії технічних наук 



С. Широчин та кандидат історичних наук, головний спеціаліст Київського 

науково-методичного центру О. Мокроусова. 

 

17 жовтня у Архівно-музейному комплексі ЦДАМЛМ України 

«Літературно-мистецькі Плюти» відбувся захід під назвою «Золоте весілля – 

золотої осені». Почесними гостями свята стало подружжя Коваленків із 

с. Халеп’я Обухівського району, яка прожило у шлюбі 66 років. Гості свята 

ознайомилися з обрядовістю традиційного українського весілля, відвідали 

презентацію українського весільного одягу Північної Київщини, Обухівських 

весільних рушників, дізналися про стилістику та символіку весільних шат, 

обряди замішування і випікання весільного короваю від майстринь-

коровайниць, прослухали музичні виступи від фольклорних колективів. 

 

17 жовтня у рамках проекту «Літературно-мистецькі зустрічі в архіві-

музеї» у концертному залі ЦДАМЛМ України відбувся концерт авторської 

гітарної музики українського музиканта, композитора, аранжувальника, 

ініціатора та організатора фестивалю патріотичної пісні «Рутенія» Григорія 

Лук’яненка під назвою «Поема про море».  

 

17 жовтня директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова відвідала 

відкриття виставки «КУРБАС: НОВІ СВІТИ» у Мистецькому арсеналі. 

 

18 жовтня у ЦДАМЛМ України відбулася екскурсія для учнів 

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів – ліцею № 157. Учні та педагоги 

ознайомилися з експозицією виставкових проектів «Собор душі», «Портрети 

епохи», оглянули меморіальні кабінети діячів української культури – М. 

Глущенка, О. Довженка, А. Малишка, П. Майбороди та 

 Ю. Яновського. 

 

19 жовтня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» на 

інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України розміщено інформаційне 

повідомлення до 130-річчя від дня народження українського поета, драматурга, 

театрознавця Якова Андрійовича Мамонтова. 

 

23 жовтня у ЦДАМЛМ України відбулася тематична зустріч із 

студентами факультету інформаційних систем і технологій Європейського 

університету. Студенти ознайомились із роботою довідкового апарату Архіву-

музею, дізнались, як здійснюється пошук архівних документів користувачами 

архівної інформації. Фахівці ЦДАМЛМ України провели цікаву екскурсію 

виставковими проектами «Собор душі» та «Портрети епохи». 

 

23 жовтня директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова та співробітники 

відділу формування НАФ відвідали захід, присвячений пам’яті українського 

художника Бориса Наумовича Гінзбурга у Центральному будинку художника. 

Архів-музей та родину художника пов’язує плідна співпраця. Під час 

урочистостей відбулась важлива подія – удова художника Зоя Давидівна 



Гінзбург передала на зберігання до Архіву-музею документи з родинного 

архіву художника.  

 

25 жовтня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» на 

інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України розміщено інформаційне 

повідомлення до 110-річчя від дня народження українського художника театру 

та педагога Миколи Івановича Духновського. 

 

26 жовтня у ЦДАМЛМ України відбулася екскурсія для учнів 10-х класів 

гімназії «Академія». Гості оглянули меморіальні кабінети видатних діячів 

української культури П. І. Майбороди та А.С. Малишка, М. П. Глущенка, О. П. 

Довженка; ознайомилися з експозиціями виставок «Собор душі» та «Портрети 

епохи». 

 

29 жовтня у приміщенні Оболонського районного управління ДСНС 

України та пожежної частини № 21 (вул. Маршала Малиновського, 6) для групи 

співробітників ЦДАМЛМ України на чолі із заступником директора 

Г.Кирилюк  були проведені оглядова екскурсія та навчання з протипожежної 

безпеки. 

 

29-30 жовтня директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова узяла участь у 

дводенному семінарі-практикумі «Проблематика використання авторських прав 

в діяльності музеїв» у Національному художньому музеї України. 

 

30 жовтня у рамках віртуального проекту «Архів-музей на допомогу 

вчителям» на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України розміщено 

повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження», 

українському письменнику і перекладачеві Валер’яну Петровичу 

Підмогильному (1901–1937). 

 

31 жовтня відбувся спільний захід Центрального державного архіву-

музею літератури і мистецтва України, Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства, Спілки архівістів України – 

семінар-практикум «Теоретично-практичні аспекти організації діловодства: 

складання номенклатури справ та формування справ». 

 

31 жовтня в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту 

відбулися навчання працівників Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України з цивільного захисту та надання домедичної 

допомоги. Спеціаліст кафедри домедичної допомоги Н.Дрозденко  прочитала 

лекції на тему «Дії персоналу в разі виникнення надзвичайних ситуацій», 

«Надання домедичної допомоги» та провела навчальний тренінг. 

 

 

Листопад у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відбулися навчання 

державних службовців ЦДАМЛМ України за програмами тематичних 



короткострокових семінарів «Інноваційні технології управління персоналом» та 

«Ділова українська мова в публічному управлінні».  

 

6 листопада у рамках віртуального проекту «Архів-музей на допомогу 

вчителям» на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України розміщено десяте 

інформаційне повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного 

відродження», українському поету, прозаїку та перекладачу Михайлу 

Гервасійовичу Йогансену (псевд. Майк Йогансен) (1895–1937). 

 

8 листопада у рамках проекту «Територія АРХІВ: діалог з документом» 

відбулася зустріч-презентація «ЦДАМЛМ України як джерело архівної 

спадщини і національної культури» у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. Захід проводився ЦДАМЛМ України спільно з 

кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного 

факультету КНУ імені Тараса Шевченка. 

 

8 листопада у рамках проекту «Літературно-мистецькі зустрічі в архіві-

музеї» у конференц-залі Центрального державного архіву-музею літератури і 

мистецтва України відбувся авторський вечір українського письменника Сергія 

Батурина. 

 

9 листопада у ЦДАМЛМ України було проведено атестацію робочих 

місць за умовами праці. Атестація проводилася завідувачем лабораторії з 

вивчення та нормування фізичних факторів виробничого середовища Інституту 

медицини праці Національної академії медичних наук України, доктором 

біологічних наук В.Назаренком. Були атестовані посади архівіста відділу 

формування Національного архівного фонду України та архівіста відділу 

довідкового апарату документів ЦДАМЛМ України. 

 

12 листопада відбувся захід до дня народження Андрія Самійловича 

Малишка, ініційований Архівно-музейним комплексом Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва України «Літературно-

мистецькі Плюти» та Музеєм-садибою Андрія Малишка. У районному будинку 

культури м. Обухова івдбулася зустріч з майстром художнього слова, Героєм 

України, народним артистом України, лауреатом Національної премії України 

імені Тараса Шевченка Анатолієм Несторовичем Паламаренком. 

13 листопада у Архівно-музейному комплексі Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтва України «Літературно-мистецькі Плюти» 

відбувся захід, присвячений 75-річчю визволення Києва від нацистських 

окупантів. 

 

14 листопада відбулися загальні збори колективу Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва України, на яких  розглянуто 

та прийнято нову редакцію Колективного договору ЦДАМЛМ України на 2019-

2022 роки. 

 



15 листопада у рамках проекту «Літературно-мистецькі зустрічі в архіві-

музеї» у конференц-залі Центрального державного архіву-музею літератури і 

мистецтва України відбувся концерт лауреата міжнародних конкурсів Андрія 

Луньова «ПоліРомантизм в музиці». 

 

16 листопада головний науковий співробітник відділу використання 

інформації ЦДАМЛМ України О. Ф. Павлова взяла участь у літературному 

вечорі з нагоди 110-річниці від дня народження перекладача, лауреата 

Державної премії імені Тараса Шевченка Григорія Порфировича Кочура (1908-

1994) і вручення щорічної літературної премії у галузі поетичного художнього 

перекладу та перекладознавства імені Григорія Кочура за 2018 рік у 

Національному музеї літератури України. 

 

19 листопада працівники відділу використання інформації документів 

ЦДАМЛМ України М. Н. Мойсик та І. С. Резнік відвідали прес-конференцію, 

присвячену 85-м роковинам Голодомору, що відбувалась у ЦДАГО України. 

 

21 листопада стартував новий науково-просвітницький проект за участі 

ЦДАМЛМ України – «Потяг української ідентичності». Проект приурочений до 

85-річчя Голодомору 1932–1933 рр. На стінах вагонів одного з потягів «синьої» 

гілки Київського метрополітену розміщено серію інформаційних постерів з 

унікальними фактами з історії, науки, культури, побуту України початку ХХ 

століття, що наочно ілюструють той потенціал, який мала Україна до подій 

1932-1933 років. У підготовці узяли участь Центральний державний архів-

музей літератури і мистецтва України, Музей Івана Гончара, Музей книги і 

друкарства України, Національний музей «Меморіал жертв Голодомору», 

Національний музей медицини України, Педагогічний музей України, 

Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного.   

 

21 листопада у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» 

та до Дня Гідності та Свободи на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України 

представлені архівні документи, що висвітлюють акції громадського спротиву, 

які відбувалися в Україні у 2004 р. 

 

22 листопада у рамках віртуального проекту «Франківці у фондах 

Архіву-музею» на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України розміщено 

інформаційне повідомлення, присвячене українському драматичному акторові 

театру і кіно, педагогу, народному артисту УРСР та народному артисту СРСР 

Д. О. Мілютенку (1899-1966). 

 

29 листопада до ЦДАМЛМ України завітали студенти Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, які 

ознайомилися з діяльністю основних структурних підрозділів ЦДАМЛМ 

України, оглянули експозиції виставкових проектів. 

 

29 листопада у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» 

та з нагоди 240-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах 



ЦДАМЛМ України у мережі Інтернет  розміщено інформаційне повідомлення, 

присвячене українському прозаїку, драматургу Г. Ф. Квітці-Основ’яненку 

(1778–1843).  

 

30 листопада у рамках програми «Архівний марафон» до ЦДАМЛМ 

України завітали студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Вони ознайомилися з основними 

напрямками діяльності ЦДАМЛМ України з формування, збереження і 

використання архівних документів, музейних предметів та друкованих видань, 

оглянули експозиції виставкових проектів. 

  

23 листопада – 24 грудня  у приміщенні Музею книги і друкарства 

України експонується виставка «Я ще вернуся! Гарячим вітром…» до 140-річчя 

з дня народження Олександра Олеся, на якій представлені архівні документи з 

фондів ЦДАМЛМ України. 

 

1 грудня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з 

нагоди 105-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ 

України у мережі Інтернет  розміщено інформаційне повідомленняЮ, 

присвячене українському композитору Г. І. Майбороді (1913–1992). 

 

1 грудня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з 

нагоди 100-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ 

України у мережі Інтернет  розміщено інформаційне повідомлення, яке 

присвячене українському композитору-пісняру П. І. Майбороді. 

 

5 грудня співробітники ЦДАМЛМ України узяли участь у 

Дев’ятнадцятих джерелознавчих читаннях «Джерельний потенціал 

інформаційних ресурсів архівів», присвячених 100-річчю від дня народження 

професора Марка Варшавчика у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка. З доповідями виступили науковий співробітник відділу 

використання інформації документів, кандидат історичних наук І. С. Резнік та 

архівіст відділу довідкового апарату К. С. Городиська. 

 

5 грудня у рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з 

нагоди 140-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ 

України у мережі Інтернет  розміщено інформаційне повідомлення, присвячене 

українському поету, драматургу Олександру Олесю (Кандибі Олександру 

Івановичу) (1878–1944). 

 

6 грудня у ЦДАМЛМ України відбулася відкрита дискусія «Проблемні 

питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних 

архівів» за участі відповідальних працівників Міністерства юстиції України, 

Державної архівної служби України, працівників архівних, музейних  установ, 

науковці, представників творчих спілок, громадськості. 

 



7 грудня відбулося чергове засідання колегії ЦДАМЛМ України, на 

якому розглянуто питання стану обліку та забезпечення збереженості музейних 

предметів у ЦДАМЛМ України, дотримання Закону України «Про звернення 

громадян», організації роботи з охорони праці в ЦДАМЛМ України, контролю 

за виконанням рішень колегії ЦДАМЛМ України. 

 

12 грудня у рамках віртуального проекту «Архів-музей на допомогу 

вчителям» на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України у мережі Інтернет  

розміщено одинадцяте інформаційне повідомлення, присвячене представнику 

«Розстріляного відродження», українському письменнику, літературному 

критику і публіцисту Валер’яну Львовичу Поліщуку (1897–1937). 

 

12 грудня у приміщенні Державної наукової архітектурно-будівельної 

бібліотеки ім. В. Г. Заболотного відбулося засідання бібліотечного клубу 

«Національні святині», де з нагоди 60-річчя від дня смерті видатного 

українського зодчого О. М. Вербицького пройшла презентація бібліографічного 

покажчика «Вербицький Олександр Матвійович (1875 – 1958)». Архів-музей на 

засіданні клубу представляла провідний архівіст відділу використання 

інформації документів Марія Мойсик, яка виступила з доповіддю на тему 

«Особовий фонд О. М. Вербицького у Центральному державному архіві-музеї 

літератури і мистецтва України». 

 

20 грудня у рамках віртуального проекту «Франківці у фондах Архіву-

музею» на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України у мережі Інтернет  

розміщено одинадцяте інформаційне повідомлення, присвячене українському 

акторові театру і кіно, педагогу, народному артисту УРСР О. М. Ватулі (1891–

1955). 

 

20 грудня працівники відділу використання інформації документів 

ЦДАМЛМ України провідний архівіст М. Н. Мойсик та науковий співробітник 

І. С. Резнік відвідали урочисте відкриття ювілейної художньої виставки «Марія 

Примаченко. Фантасмагорії» з нагоди святкування 110-річчя від дня 

народження видатної української художниці Марії Овксентіївни Примаченко, 

яке відбулося у Національному музеї українського декоративного мистецтва 

(вул. Лаврська, 9). 

 

20 грудня у конференц-залі ЦДАМЛМ України в урочистій атмосфері 

Голова Державної архівної служби України Т. І. Баранова та директор 

ЦДАМЛМ України О. В. Чижова виступили перед колективом архіву-музею з 

вітальними промовами з нагоди професійного свята українських архівістів – 

Дня працівників архівних установ та вручили працівникам грамоти за зразкове 

виконання службових обов’язків. Від Державної архівної служби України 

грамотою за багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у 

розвиток архівної справи була нагороджена директор ЦДАМЛМ України 

О. В. Чижова. Від Спілки архівістів України грамоти за зразкове виконання 

службових обов’язків отримали працівники відділу використання інформації 

документів провідний архівіст М. Н. Мойсик та науковий співробітник, канд. 



іст. наук І. С. Резнік. Від Шевченківської районної в м. Києві державної 

адміністрації подяками були нагороджені: завідувач відділу «Літературно-

мистецькі Плюти» Л. С. Подворна, завідувач сектору зберігання та обліку 

музейних предметів Н. І. Іванцова та завідувач сектору просвітньої та 

виставкової роботи Н. М. Климович. Від голови Професійної спілки 

працівників державних установ України подяку за багаторічну роботу та 

активну участь у профспілковій діяльності отримала головний спеціаліст 

сектору управління персоналом Т. М. Скосір. Почесні грамоти від Професійної 

спілки працівників державних установ України за вагомий внесок у розвиток 

профспілкової організації отримали завідувач канцелярії ЦДАМЛМ України 

А. М. Антоняк та головний спеціаліст відділу довідкового апарату документів 

А. Ю. Чумаковська. 

 

26 грудня відбулося засідання Реставраційної ради ЦДАМЛМ України, 

на якому  розглянуто питання, пов’язані з проведенням консерваційно-

реставраційних заходів щодо реставрації творів образотворчого мистецтва. 

 

27 грудня у рамках проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди 120-

річчя від дня народження на інформаційних ресурсах ЦДАМЛМ України у 

мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене 

українському поету, драматургу та перекладачу Є. П. Плужнику (1898-1936). 

 

 

 

У Центральному державному електронному архіві України 
 

 02 жовтня у ЦДЕА України відбулася робоча нарада з питань 

впровадження електронного документообігу, підготовки електронних 

документів до передавання на архівне зберігання та створення цифрового 

фонду користування документами в Національній Комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

 

 17 жовтня  директор ЦДЕА України Ю. Ковтанюк взяв участь у роботі 

семінару-практикуму з актуальних питань архівної справи у Київській області 

для керівників архівних відділів (секторів) районних державних адміністрацій, 

міських рад Київської області, відповідальних працівників державного архіву, 

що відбувся на базі Державного архіву Київської області. 

 

 Працівники ЦДЕА України взяли участь у роботі двох семінарів-

практикумів щодо «Теоретично-практичні аспекти організації діловодства: 

складання номенклатури справ та формування справ», які були організовані 

Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та 

документознавства, що відбулися: 31 жовтня 2018 року в конференц-залі 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (далі − 

ЦДАМЛМ України), 23 листопада  в читальному залі Центрального державного 

архіву зарубіжної україніки. 



 

 01 листопада   директор ЦДЕА України Ю.Ковтанюк , як спікер секції 

«Електронний документообіг», взяв участь у роботі IV Національного форуму 

ІТ-директорів органів влади «Вплив розвитку інформаційних технологій на 

суспільство», організаторами якого виступили: Державне агентство з питань 

електронного урядування України та Проект підтримки «EGOV4UKRAINE» 

програми «U-LEAD з Європою. 

 

 02 листопада  директор ЦДЕА України Ю. Ковтанюк  у складі делегації 

Державної архівної служби України взяв участь у засіданні Урядового комітету 

з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-

енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної 

діяльності, що відбулося в залі засідань урядових комітетів. 

 

 13-16листопада  заступник директора ЦДЕА України Л.Паламарчук  та 

начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДЕА 

України Ю.Чернятинська  проходили стажування в польських архівах, зокрема 

відвідали Національний цифровий архів Польщі, Генеральну дирекцію 

Державних архівів Польщі, Архів Польського Радіо. 

 

19 листопада  директор ЦДЕА України Ю.Ковтанюк  взяв участь в прес-

конференції, присвяченій виявленню серед архівних документів унікальної 

знахідки – хліба часів Голодомору 1932-1933 років, яка відбулася у читальному 

залі Центрального державного архіву громадських об’єднань України. 

20 листопада  директор ЦДЕА України Ю.Ковтанюк взяв участь у 

робочій нараді, присвяченій взаємодії України з міжнародними європейськими 

проектами для вирішення питань цифровізації архівної справи, що відбулася 

під головуванням заступника Міністра юстиції України Д.Чернишова. 

 

29 листопада  начальник відділу забезпечення збереженості та обліку 

документів ЦДЕА України Ю.Чернятинська  взяла участь у спеціальному 

науково-практичному семінарі із серії заходів «Оцифроване надбання: 

консолідація, інтеграція, креативність» на тему «Оцифровані колекції та 

електронний облік в секторі культурної спадщини», що відбувся в 

Національному історико - архітектурному музеї «Київська фортеця». 

 

05 грудня  начальник відділу забезпечення збереженості та обліку 

документів ЦДЕА України Ю.Чернятинська  взяла участь у Дев’ятнадцятих 

джерелознавчих читаннях «Джерельний потенціал інформаційних ресурсів 

архівів», присвячених 100-річчю від дня народження професора Марка 

Варшавчика, що відбулися у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка. 

 

06 грудня  працівники ЦДЕА України взяли участь у відкритій дискусії 

на тему: «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у 

діяльності державних архівів», на якій директор ЦДЕА України 

Ю.Ковтанюк виступив з доповідю. Зустріч відбулася у ЦДАМЛМ України. 

https://www.youtube.com/watch?v=7yW7_qrym1E
https://www.youtube.com/watch?v=7yW7_qrym1E


 

 10 грудня  директор ЦДЕА України Ю.Ковтанюк  та заступник 

директора Л.Паламарчук  взяли участь у засіданні робочої групи з 

впровадження в експлуатацію системи електронного документообігу «АСКОД» 

із використанням електронних цифрових підписів/кваліфікованих електронних 

підписів і печаток в Державній архівній службі України та установах, що 

належать до сфери її управління, яке проходило під головуванням заступника 

начальника відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-

аналітичного забезпечення Укрдержархіву, заступника голови робочої групи 

О.Денисенка у конференц-залі комплексу споруд центральних державних 

архівних установ України. 

 

 11-20 грудня  при технічній підтримці ЦДЕА України, на базі Державної 

наукової бібліотеки, м. Київ, керівником проектів і програм, головним 

аналітиком комп’ютерних систем ПрАТ «Центр комп’ютерних технологій 

«ІнфоПлюс» В. Івашиною  проведено п’ять навчальних семінарів по роботі в 

СЕД АСКОД для працівників архівних установ, що належать до сфери 

управління Укрдержархіву. 

 

19 грудня  на запрошення Укрдержархіву директор ЦДЕА України 

Ю.Ковтанюк  взяв участь у черговому засіданні колегії, що відбулося під 

головуванням Голови Державної архівної служби України Т.Баранової  в 

конференц-залі комплексу споруд центральних державних архівних установ 

України. 

 

 

У Центральному державному кінофотофоноархіві України 

імені Г. С. Пшеничного 

 

24 жовтня ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та Національна 

спілка кінематографістів України розпочали цикл вечорів архівного кіно 

«Кінодокументи епохи».  

Провідний науковий співробітник Л. Г. Касян взяла участь у ХХІ науково-

практичній конференції «Короленківські читання» «Бібліотеки, архіви, музеї як 

центри освіти та саморозвитку особистості». 

25 жовтня до Всесвітнього дня аудіовізуальної спадщини у 

ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного відбувся кінолекторій «Мовою 

кіно» з показом фільмів «Леонід Биков. Людина на всі часи» та «Будем жить! 

Леонід Биков». 

14 листопада фотодокументи та документальну кінохроніку з фондів 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного було представлено в експозиції 

міжнародної фотодокументальної виставки «Кінець Першої світової війни: 

рішучий поворот до сучасної Європи» в приміщенні Військового музею 

ім. Вітовта Великого (м. Каунас, Литовська Республіка). Заступник директора 

архіву Т. Ємельянова взяла участь в урочистій церемонії відкриття. 



16 листопада до 100-річчя від дня народження українського вченого 

Б. Є. Патона на офіційному веб-сайті ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

розміщено виставку фотодокументів із фондів архіву. 

22 листопада у Будинку кіно (м. Київ) відбулося урочисте відкриття 

ХV Київського міжнародного фестивалю «Кінолітопис», співорганізатором 

якого виступив ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. 

14 грудня директор архіву В. Берковський дав інтерв’ю на 

Хмельницькому регіональному телеканалі «Like TV». 

21 грудня директор архіву В. Берковський взяв участь у авторській 

радіопередачі О. Алфьорова «Історичні фрески» на радіо «Культура». 

Жовтень–грудень відбулися ознайомчі екскурсії по архіву для студентів 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інституту 

журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, для учнів 

Київської Малої академії наук учнівської молоді, Вишнівської 

загальноосвітньої школи № 2 Києво-Святошинського району Київської області, 

для учасників кураторської платформи PinchukArtCentre і резиденції для 

міжнародних художників та кураторів «Розширена історія Музичів». 

 

 
 

 

   У Державному  архіві Дніпропетровської області 
  

 22-26 жовтня в держархіві області працювали курси підвищення 

кваліфікації для працівників діловодних, архівних служб та експертних комісій 

підприємств, установ, організацій – джерел формування Національного 

архівного фонду  

 

26 жовтня  на засідання колегії архіву  розглянуто питання про 

виконання завдань щодо посилення охоронної безпеки та протипожежного 

захисту в архівних установах області, про стан виконавської дисципліни, 

кадрової роботи та проходження державної служби в держархіві області . 

 

26 жовтня   у рамках проекту «Я маю право!» у держархіві з лекцією 

виступила провідний спеціаліст відділу правової освіти Головного 

територіального управління юстиції у Дніпропетровській області А.Савіщенко.  

 

30 жовтня  начальник відділу інформації та використання документів 

Н.Юзбашева  взяла участь у презентації книги «Великий терор в Україні: 

Німецька операція 1937–1938 років: збірник документів» (К.: К.І.С., 2018). 

 

22 листопада  у приміщенні Державного архіву Дніпропетровської 

області відкрито документально-книжкову виставку «Голодомор 1932–1933 рр. 

на Дніпропетровщині». Відкриття виставки висвітлено регіональними 

телеканалами, електронними ЗМІ. 

http://tsdkffa.archives.gov.ua/News/16.11.2018/index.html


 

23-24 листопада на радіоканалі ДОДТРК прозвучав виступ провідного 

консультанта відділу інформації та використання документів Т.Зіньковської  

про події Голодомору 1932–1933 рр. на Дніпропетровщині. 

 

28 листопада  на сайті Державного архіву Дніпропетровської області 

розміщено онлайн-виставку «Українська стихія. 1917-1921 рр.: отамани 

Придніпров'я» 

 

30 листопада – 01 грудня на радіоканалі ДОДТРК із циклом передач, 

присвячених діячам українського визвольного руху на Катеринославщині 1917–

1921 рр., виступила провідний консультант відділу інформації та використання 

документів Т.Зіньковська. 

 
 

У Державному архіві Житомирської області 

 
2 жовтня  працівниками держархіву  підготовлено та розгорнуто  у 

приміщенні Державного університету ім. І. Франка пересувну стендову 

виставку копій архівних документів «Волинські чехи: від розвою до трагедії», 

які відображають внесок чехів у господарське і культурне життя Житомирщини 

в кінці ХІХ на початку ХХ століття і про застосування репресивних дій до чехів 

у 1937-1938 роках.  

 

 9 жовтня  у приміщенні Державного архіву Житомирської області 

розгорнуто стендову виставку копій архівних документів з фондів держархіву 

області «До дня козацтва». 

 

14 жовтня  працівники архіву взяли  активну участь в урочистих заходах 

до Дня захисника України, Дня українського козацтва та свята Покрови 

Пресвятої Богородиці. 

 

14 жовтня  представники архіву долучились до святкових заходів, що 

відбулися у м.Києві в рамках відзначення Дня захисника України. 

 

17 жовтня  головний спеціаліст відділу використання інформації 

документів НАФ та довідкового апарату Р.Ю.Кондратюк взяв участь у 

засіданні консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, що 

відбулося в управлінні культури та туризму облдержадміністрації. 

 

18  жовтня  заступник директора-головний зберігач фондів,  начальник 

відділу зберігання документів НАФ Н.Г.Шимченко  взяла участь у відкритті 

персональної виставки творчих робіт художника-графіка з м.Житомира Василя 

Вознюка  (автобіографія, «афганська» тематика, книжкова графіка, екслібриси, 

шаржі, карикатури), що відбулася в приміщенні Обласної наукової 

універсальної бібліотеки ім. О.Ольжича. 



 

19 жовтня  головний спеціаліст відділу використання інформації 

документів НАФ та довідкового апарату Р.Ю.Кондратюк взяв участь у роботі 

семінару «Краєзнавча родина - один із засобів національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді», який організував Обласний центр туризму, 

краєзнавства учнівської молоді Житомирської обласної ради. 

 

22 жовтня  у приміщенні держархіву області розгорнуто виставку 

оригіналів документів Національного архівного фонду до дня заснування 

Житомирського агротехнічного коледжу. 

 

22 жовтня  провідний інспектор Житомирського міського відділу 

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Житомирській області В.О. Макарчук  провів з  працівниками держархіву 

області навчання на тему «Вимоги законодавства з пожежної безпеки» та 

відповідне тренування щодо порядку дій у разі виникнення пожежі у будівлі 

архіву за адресою м. Житомир, вул. Охрімова Гора, 2/20. 

 

24 жовтня завідувач лабораторії мікрофільмування і реставрації 

документів В.В.Фільо взяв участь у проведенні стажування реставраторів 

державних архівів України, організоване Державною архівною службою 

України на базі Державного центру збереження документів Національного 

архівного фонду. 

 

2 листопада  з метою реалізації грантового проекту Житомирської 

облдержадміністрації, за ініціативи громадської організації «Клуб пам’яті» у 

держархіві області відбулися зйомки документального фільму-дослідження з 

елементами реконструкції про репресії 1937-1938 рр. на Житомирщині, з 

використанням документів НАФ. 

 

12 листопада  у приміщенні Державного архіву Житомирської області 

розгорнуто стендову виставку копій архівних документів, що зберігаються у 

фондах державних архівних установ України, до 100-річчя затвердження 

державної символіки Української Народної Республіки. 

  

13 листопада  на інформаційному інтернет-порталі «Замкова Гора» 

розміщено статтю «Архівні свідки страшних таємниць Голодомору 1932-1933  

років на Житомирщині», підготовлену заступником начальника відділу 

формування НАФ та діловодста Т.С.Гаращук. 
 
16  листопада  заступник директора-головний зберігач фондів,  начальник 

відділу зберігання документів Н.Г.НАФ Шимченко  взяла участь у роботі Х  

Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, що відбулася на 

базі історичного факультету Житомирського державного університету ім. 

І.Франка. Під час конференції експонувалась стендова виставка копій архівних 

документів  «Архівний спадок минулого». 

 



16 листопада  у приміщенні держархіву області проведено оглядову 

екскурсію для курсантів учбового закладу Житомирського військового 

інституту імені С.П.Корольова, під час якої учасників ознайомлено з 

основними напрямками діяльності державних архівів, процесами зберігання, 

ремонту та реставрації, створення фонду користування. 

 

16 листопада  у рамках угоди про співпрацю між держархівом області та 

Житомирським коледжем культури і мистецтва ім. І. Огієнка  для студентів учбового 

закладу проведено оглядову екскурсію. Студентів ознайомлено з процесами 

 пошуку архівної інформації у документах Національного архівного фонду, 

виготовлення цифрових копій архівних документів для наповнення фонду 

користування, забезпечення їх фізичної збереженості – здійснення реставрації, 

ремонту та оправлення архівних справ. З умовами зберігання документів 

Національного архівного фонду студентів ознайомили в архівосховищах. 

16 листопада  у приміщенні держархіву області розгорнуто виставку 

оригіналів документів Національного архівного фонду на тему:  «До 85-х 

роковин пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.». 

 

20 листопада  на телеканалі «С-ТV» у рубриці «Трагедії нації» 

продемонстровано сюжет про експозицію виставки архівних документів «До 

85-х роковин пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні», 

розгорнутої у приміщенні держархіву області, за коментарями заступника 

директора-начальника відділу контролю та організації роботи ЕПК 

Л.В.Мироненко . 

 

20 листопада  у приміщенні держархіву області розгорнуто стендову виставку до  

Дня Гідності та Свободи в Україні. 

 

21 листопада  працівники держархіву області взяли участь у народному 

Віче до Дня Гідності та Свободи в Україні. 

 

23 листопада  завідувач сектору організації  і координації архівної справи 

О.Г. Бовсунівська взяла участь у відкритті міжнародної виставки «Наказ 

«00485. Антипольська акція НКВС в Радянській Україні 1937-1938»,  

організована держархівом Хмельницької області спільно з Інститутом 

Національної пам’яті Польщі, Генеральним Консульством Республіки Польща 

у Вінниці та в роботі міжнародної науково-практичної конференції 

«Репресивна політика більшовицької влади щодо населення Поділля та Волині 

в першій половині ХХ ст.» (до 80-х роковин великого терору – масових 

репресій 1937-1938 років). Заходи відбулися в Хмельницькому університеті 

управління та права. 

 

23 листопада  заступник директора-начальник відділу контролю та 

організації роботи ЕПК Л.В.Мироненко взяла участь у прямому ефірі програми 

«Відкрита студія» за темою: «Наслідки Голодомору для України» на телеканалі 

«СК-1». 

 



24 листопада  колектив держархіву області на чолі з директором 

І.М.Слобожаном  взяв участь у Мітингу-реквіємі, що відбувся в м. Житомирі на 

майдані Путятинському біля пам’ятного знака «Сумуючий Янгол».  

 

  27 листопада  в приміщенні держархіву області розгорнуто стендову 

виставку «До 100-річчя Української Національної Академії Наук».  

 

27 листопада  головний спеціаліст відділу використання інформації 

документів НАФ та довідкового апарату Р.Ю.Кондратюк взяв участь у 

проведенні заходу для курсантів Житомирського військового інституту імені 

С.П.Корольова з нагоди 27-і річниці Всеукраїнського референдуму щодо 

проголошення незалежності України. 

 

30 листопада  в приміщенні держархіву області розгорнуто стендову виставку 

«До Дня Всеукраїнського референдуму» (1991 рік). 

 

3 грудня  у держархіві області за ініціативи члена правління Спілки 

Поляків України, голови «Польського Радіо Бердичів» Ю.Є. Сокальського 

відбулися зйомки епізодів документального фільму про сталінські репресії 

польського населення на Житомирщині з використанням документів НАФ. 

 

4 грудня директор держархіву області І.М. Слобожан взяв участь у 

засіданні Ради регіонального розвитку Житомирської області, під час якої було 

обговорено досягнення реформи децентралізації в області за 4 роки та 

перспективи на 2019-2021 роки. 

 

12 грудня  головний спеціаліст відділу контролю та організації роботи 

ЕПК С.О.Єрмолюк (голова профспілки архіву) взяв участь у роботі 3-го 

пленуму Житомирської обласної профспілкової організації працівників 

держустанов України.   

 

18 грудня заступник директора-головний зберігач фондів,  начальник 

відділу зберігання документів НАФ Н.Г.Шимченко взяла участь в тематичному 

заході у форматі Круглого столу «Прозорість проведення перевірок у 2019 році 

органами державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки», що проводився управлінням ДСНС України у Житомирській області 

за участі представництва Державної регуляторної служби України в області.  

 

22  грудня  в держархіві області відбулися  урочистості,  присвячені Дню 

працівників архівних установ України. Кращих архівістів  нагороджено 

Грамотами Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської 

обласної ради, Спілки архівістів України, обкому профспілки працівників 

державних установ України, держархіву  області. 

 

 
 

  



У Державному архіві Житомирської області 

 
2 жовтня  працівниками держархіву  підготовлено та розгорнуто  у 

приміщенні Державного університету ім. І. Франка пересувну стендову 

виставку копій архівних документів «Волинські чехи: від розвою до трагедії», 

які відображають внесок чехів у господарське і культурне життя Житомирщини 

в кінці ХІХ на початку ХХ століття і про застосування репресивних дій до чехів 

у 1937-1938 роках.  

 

 9 жовтня  у приміщенні Державного архіву Житомирської області 

розгорнуто стендову виставку копій архівних документів з фондів держархіву 

області «До дня козацтва». 

 

14 жовтня  працівники архіву взяли  активну участь в урочистих заходах 

до Дня захисника України, Дня українського козацтва та свята Покрови 

Пресвятої Богородиці. 

 

14 жовтня  представники архіву долучились до святкових заходів, що 

відбулися у м.Києві в рамках відзначення Дня захисника України. 

 

17 жовтня  головний спеціаліст відділу використання інформації 

документів НАФ та довідкового апарату Р.Ю.Кондратюк взяв участь у 

засіданні консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, що 

відбулося в управлінні культури та туризму облдержадміністрації. 

 

18  жовтня  заступник директора-головний зберігач фондів,  начальник 

відділу зберігання документів НАФ Н.Г.Шимченко  взяла участь у відкритті 

персональної виставки творчих робіт художника-графіка з м.Житомира Василя 

Вознюка  (автобіографія, «афганська» тематика, книжкова графіка, екслібриси, 

шаржі, карикатури), що відбулася в приміщенні Обласної наукової 

універсальної бібліотеки ім. О.Ольжича. 

 

19 жовтня  головний спеціаліст відділу використання інформації 

документів НАФ та довідкового апарату Р.Ю.Кондратюк взяв участь у роботі 

семінару «Краєзнавча родина - один із засобів національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді», який організував Обласний центр туризму, 

краєзнавства учнівської молоді Житомирської обласної ради. 

 

22 жовтня  у приміщенні держархіву області розгорнуто виставку 

оригіналів документів Національного архівного фонду до дня заснування 

Житомирського агротехнічного коледжу. 

 

22 жовтня  провідний інспектор Житомирського міського відділу 

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Житомирській області В.О. Макарчук  провів з  працівниками держархіву 

області навчання на тему «Вимоги законодавства з пожежної безпеки» та 



відповідне тренування щодо порядку дій у разі виникнення пожежі у будівлі 

архіву за адресою м. Житомир, вул. Охрімова Гора, 2/20. 

 

24 жовтня завідувач лабораторії мікрофільмування і реставрації 

документів В.В.Фільо взяв участь у проведенні стажування реставраторів 

державних архівів України, організоване Державною архівною службою 

України на базі Державного центру збереження документів Національного 

архівного фонду. 

 

2 листопада  з метою реалізації грантового проекту Житомирської 

облдержадміністрації, за ініціативи громадської організації «Клуб пам’яті» у 

держархіві області відбулися зйомки документального фільму-дослідження з 

елементами реконструкції про репресії 1937-1938 рр. на Житомирщині, з 

використанням документів НАФ. 

 

12 листопада  у приміщенні Державного архіву Житомирської області 

розгорнуто стендову виставку копій архівних документів, що зберігаються у 

фондах державних архівних установ України, до 100-річчя затвердження 

державної символіки Української Народної Республіки. 

  

13 листопада  на інформаційному інтернет-порталі «Замкова Гора» 

розміщено статтю «Архівні свідки страшних таємниць Голодомору 1932-1933  

років на Житомирщині», підготовлену заступником начальника відділу 

формування НАФ та діловодста Т.С.Гаращук. 
 
16  листопада  заступник директора-головний зберігач фондів,  начальник 

відділу зберігання документів Н.Г.НАФ Шимченко  взяла участь у роботі Х  

Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, що відбулася на 

базі історичного факультету Житомирського державного університету ім. 

І.Франка. Під час конференції експонувалась стендова виставка копій архівних 

документів  «Архівний спадок минулого». 

 

16 листопада  у приміщенні держархіву області проведено оглядову 

екскурсію для курсантів учбового закладу Житомирського військового 

інституту імені С.П.Корольова, під час якої учасників ознайомлено з 

основними напрямками діяльності державних архівів, процесами зберігання, 

ремонту та реставрації, створення фонду користування. 

 

16 листопада  у рамках угоди про співпрацю між держархівом області та 

Житомирським коледжем культури і мистецтва ім. І. Огієнка  для студентів учбового 

закладу проведено оглядову екскурсію. Студентів ознайомлено з процесами 

 пошуку архівної інформації у документах Національного архівного фонду, 

виготовлення цифрових копій архівних документів для наповнення фонду 

користування, забезпечення їх фізичної збереженості – здійснення реставрації, 

ремонту та оправлення архівних справ. З умовами зберігання документів 

Національного архівного фонду студентів ознайомили в архівосховищах. 



16 листопада  у приміщенні держархіву області розгорнуто виставку 

оригіналів документів Національного архівного фонду на тему:  «До 85-х 

роковин пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.». 

 

20 листопада  на телеканалі «С-ТV» у рубриці «Трагедії нації» 

продемонстровано сюжет про експозицію виставки архівних документів «До 

85-х роковин пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні», 

розгорнутої у приміщенні держархіву області, за коментарями заступника 

директора-начальника відділу контролю та організації роботи ЕПК 

Л.В.Мироненко . 

 

20 листопада  у приміщенні держархіву області розгорнуто стендову виставку до  

Дня Гідності та Свободи в Україні. 

 

21 листопада  працівники держархіву області взяли участь у народному 

Віче до Дня Гідності та Свободи в Україні. 

 

23 листопада  завідувач сектору організації  і координації архівної справи 

О.Г. Бовсунівська взяла участь у відкритті міжнародної виставки «Наказ 

«00485. Антипольська акція НКВС в Радянській Україні 1937-1938»,  

організована держархівом Хмельницької області спільно з Інститутом 

Національної пам’яті Польщі, Генеральним Консульством Республіки Польща 

у Вінниці та в роботі міжнародної науково-практичної конференції 

«Репресивна політика більшовицької влади щодо населення Поділля та Волині 

в першій половині ХХ ст.» (до 80-х роковин великого терору – масових 

репресій 1937-1938 років). Заходи відбулися в Хмельницькому університеті 

управління та права. 

 

23 листопада  заступник директора-начальник відділу контролю та 

організації роботи ЕПК Л.В.Мироненко взяла участь у прямому ефірі програми 

«Відкрита студія» за темою: «Наслідки Голодомору для України» на телеканалі 

«СК-1». 

 

24 листопада  колектив держархіву області на чолі з директором 

І.М.Слобожаном  взяв участь у Мітингу-реквіємі, що відбувся в м. Житомирі на 

майдані Путятинському біля пам’ятного знака «Сумуючий Янгол».  

 

  27 листопада  в приміщенні держархіву області розгорнуто стендову 

виставку «До 100-річчя Української Національної Академії Наук».  

 

27 листопада  головний спеціаліст відділу використання інформації 

документів НАФ та довідкового апарату Р.Ю.Кондратюк взяв участь у 

проведенні заходу для курсантів Житомирського військового інституту імені 

С.П.Корольова з нагоди 27-і річниці Всеукраїнського референдуму щодо 

проголошення незалежності України. 

 



30 листопада  в приміщенні держархіву області розгорнуто стендову виставку 

«До Дня Всеукраїнського референдуму» (1991 рік). 

 

3 грудня  у держархіві області за ініціативи члена правління Спілки 

Поляків України, голови «Польського Радіо Бердичів» Ю.Є. Сокальського 

відбулися зйомки епізодів документального фільму про сталінські репресії 

польського населення на Житомирщині з використанням документів НАФ. 

 

4 грудня директор держархіву області І.М. Слобожан взяв участь у 

засіданні Ради регіонального розвитку Житомирської області, під час якої було 

обговорено досягнення реформи децентралізації в області за 4 роки та 

перспективи на 2019-2021 роки. 

 

12 грудня  головний спеціаліст відділу контролю та організації роботи 

ЕПК С.О.Єрмолюк (голова профспілки архіву) взяв участь у роботі 3-го 

пленуму Житомирської обласної профспілкової організації працівників 

держустанов України.   

 

18 грудня заступник директора-головний зберігач фондів,  начальник 

відділу зберігання документів НАФ Н.Г.Шимченко взяла участь в тематичному 

заході у форматі Круглого столу «Прозорість проведення перевірок у 2019 році 

органами державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки», що проводився управлінням ДСНС України у Житомирській області 

за участі представництва Державної регуляторної служби України в області.  

 

22  грудня  в держархіві області відбулися  урочистості,  присвячені Дню 

працівників архівних установ України. Кращих архівістів  нагороджено 

Грамотами Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської 

обласної ради, Спілки архівістів України, обкому профспілки працівників 

державних установ України, держархіву  області. 

 

 
 

У Державному архіві Запорізької області 

 
17 жовтня відбулося засідання колегії, на якому  підбито підсумки 

роботи Державного архіву та архівних установ області за 9 місяців 2018 року, 

розглянуто також низку важливих установи.   

 

18 жовтня співробітники архіву взяли участь у Всеукраїнській науковій 

конференції «Х Новицькі читання», які проводить Запорізький державний 

національний університет з доповіддю «Парафіянки міста Олександрівська». 

 

24 жовтня Державним архівом Запорізької області та Запорізьким 

центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 



підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткостроковий 

семінар з актуальних питань діяльності архівних установ області для 

працівників архівних установ райдержадміністрацій, міських (міст обласного 

значення) рад та трудових архівів.   

 

24 жовтня на офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької 

області розміщено виставку архівних документів «З історії церкви Святого 

Миколая м. Олександрівськ Олександрівського повіту Катеринославської 

губернії». 

 

26 жовтня спеціалісти відділу формування Національного архівного 

фонду та діловодства області провели семінар з питань організації діловодства і 

архівної справи для працівників діловодних служб та архівних підрозділів 

установ, організацій, підприємств - джерел формування Національного 

архівного фонду Державного архіву Запорізької області.  

  

16 листопада до 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років 

та вшанування пам’яті її учасників  проведено день інформування працівників 

архіву на тему «Документи про події Української національної революції 1917-

1921 рр. на Запоріжжі». 

 

16 листопада на базі Василівської районної державної адміністрації 

відбулося виїзне засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву 

Запорізької області. 

   

 16 листопада до річниці Голодомору в Україні 1932-1933 рр. на 

офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщено 

виставку архівних документів «Голод 1932-1933 рр.: «план» ціною життя». 

 

24 листопада до річниці Голодомору в Україні 1932-1933 рр. надано 

інтерв’ю для тематичної телепередачі «Як це було»  телевізійного каналу 

«Запоріжжя». 

 

20 грудня в Державному архіві Запорізької області відбулося чергове 

засідання колегії Державного архіву Запорізької області, на якому розглянуто  

питання: про план роботи колегії Державного архіву Запорізької області на 

2019 рік; про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 

2019 року та інші.   

 

 

 

У Державному архіві Івано-Франківської області 
  

13 жовтня у Державному архіві Івано-Франківської області було відкрито 

тематичну виставку архівних документів «О, Україно! О, люба ненько, Тобі 

http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=683%3A2018-10-22-08-32-51&lang=ua
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вірненько присягнем!» (до Дня захисника України, Дня гідності і свободи та 

створення УПА). 

 

01 листопада у Державному архіві Івано-Франківської області було 

відкрито тематичну виставку архівних документів «ЗУНР – сторінки слави і 

гордості» (100-річчю ЗУНР присвячується). 

 

20 листопада у Державному архіві Івано-Франківської області б відкрито 

тематичну виставку архівних документів «Не дамо згасити свічу пам’яті» (до 

дня пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій в Україні). 

  21 листопада у читальному залі Державного архіву Івано-Франківської 

області відбулося відкриття виставки «Герої не вмирають».   

   

 

У Державному архіві Кіровоградської області  
  

 

12 жовтня на офіційному сайті Державного архіву Кіровоградської області 

розміщено документальну виставку «Наше діло праведне й святе...» (до Дня 

захисника України). 

 

19 жовтня на офіційному сайті Державного архіву Кіровоградської області 

розміщено виставку архівних документів та матеріалів «З архівних джерел про 

Великий терор» (до 80-х роковин Великого терору – масових політичних 

репресій 1937- 1938 рр.). 

 

23 жовтня відбулося засідання колегії Державного архіву Кіровоградської 

області, на якому підбито підсумки  роботи державних архівних установ 

області та архівних відділів міських рад у січні-вересні 2018 року. На засіданні 

колегії також розглянуто питання про стан архівної справи і діловодства у 

Бобринецькому, Гайворонському, Маловисківському, Петрівському районах та 

про стан забезпечення інформаційного наповнення і підтримку веб-сайту 

архіву.  

 

25 жовтня головний археограф відділу археографії та використання 

документів Державного архіву Кіровоградської області, кандидатом історичних 

наук В.Колєчкін взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Центральна Україна у вирі революційних подій 1917-1920 рр.»; поповнено 

новими документами тематичну рубрику офіційного сайту Державного архіву 

Кіровоградської області «Пам'ятні та знаменні дати Другої світової війни 1939-

1945 років».  
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26 жовтня на офіційному сайті Державного архіву Кіровоградської області 

розміщено добірку архівних документів та матеріалів «Поступ Перемоги» (до 

Дня визволення України від нацистських загарбників). 

У збірнику за підсумками ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Освіта 

і наука в умовах глобальних трансформацій» розміщено наукові статті: 

директора Державного архіву Кіровоградської області, голови обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України О.Бабенка «Хронологія 

дослідження будівництва Кременчуцької ГЕС» та «Особливості промислової 

експлуатації Кременчуцької гідроелектричної станції»; головного археографа 

відділу археографії та використання документів, кандидата історичних наук 

В.Колєчкіна «Герой Радянського Союзу Василь Максимович Галушкін»; 

провідного наукового співробітника відділу археографії та використання 

документів, кандидата філологічних наук В.Білоуса «Пусті (діє)слова періоду 

колективізації»; провідного наукового співробітника відділу археографії та 

використання документів, кандидата філологічних наук Л.Михиди «У пошуках 

пророка: І.Франко та Є.Маланюк (компаративний аспект)». 

 

30-31 жовтня провідний науковий співробітник відділу археографії та 

використання документів, кандидат філологічних наук В.Білоус взяв участь у 

Міжнародній конференції європейської академії у м. Бонн (ФРН). У збірнику, 

за підсумками  конференції, розміщено його наукову статтю. 

 

01 листопада директор Державного архіву Кіровоградської області, голова 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України О.Бабенко взяв 

участь у презентації нового видання «Байгород» Юрія Яновського». що 

побачило світ у видавництві «Імекс-ЛТД» 

 

07 листопада поповнено новими документами тематичну рубрику 

офіційного сайту Державного архіву Кіровоградської області «Кіровоградській 

області – 80». 

 

08 листопада тематичну рубрику офіційного сайту Державного архіву 

Кіровоградської області «Видатні особистості нашого краю» поповнено 

архівними документами про П.Ф. Козуля, заслуженого вчителя, колишнього 

директора Новгородківської середньої школи № 2. 

  

08-09 листопада директор Державного архіву Кіровоградської області, 

голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України О.Бабенко 

взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання права та соціально-економічних відносин», що відбулася у 

Кіровоградському інституті розвитку людини Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна». У збірнику за підсумками зазначеної 

конференції розміщено наукову статтю О.Бабенка «Будівництво Кременчуцької 

ГЕС: примусове виселення населення із зони затоплення (за документами 

Державного архіву Кіровоградської області)».  
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12 листопада директор Державного архіву Кіровоградської області, голова 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України О.Бабенко взяв 

участь у вечорі пам'яті Є.Чабаненко, засновника і багаторічного керівника 

обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури. 

 

14 листопада у Державному архіві Кіровоградської області відбулася 

обласна науково-краєзнавча конференція «Центральноукраїнський край: історія 

й особистості», присвячена 80-й річниці утворення Кіровоградської області. У 

рамках проведення конференції презентовано добірку архівних документів та 

матеріалів «У вимірі 8-ми десятиліть».  

 

16 листопада головний археограф відділу археографії та використання 

документів Державного архіву Кіровоградської області, кандидатом історичних 

наук В.Колєчкін взяв участь у засіданні Краєзнавчих студій, присвячених     75-

річчю звільнення України від німецької окупації та 75-річчю «Битви за 

Дніпро». 

19 листопада у збірнику Університету імені Марії Кюрі-Склодовської 

(м.Люблін, Польща) розміщено наукову статтю директора Державного архіву 

Кіровоградської області, голови обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України О. Бабенка «Особливості формування та діяльності 

колективу будівельників і працівників Кременчуцької ГЕС». 

 

21 листопада з нагоди  85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в 

Україні відбулась зустріч із студентами Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного університету, яку провели 

директор Державного архіву Кіровоградської області, голова обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України О.Бабенко та головний 

архівіст відділу археографії та використання документів,  заслужений 

працівник культури України І.Петренко. 

У Державному архіві Кіровоградської області презентовано виставку 

архівних документів та матеріалів «Події, що змінили Україну» (до Дня 

Гідності та Свободи). 

Головний археограф відділу археографії та використання документів 

Державного архіву Кіровоградської області, кандидат історичних наук 

В.Колєчкін взяв участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Фортеця Святої 

Єлизавети як пам’ятка культурної спадщини».   

Директор Державного архіву Кіровоградської області, голова обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України О.Бабенко взяв участь  у 

презентації книги «Роки боротьби 1917-1922 рр. на Єлисаветчині. Український 

погляд. 1917-1918 Початок революційної стихії», джерельну базу дослідження 

якої становлять документи та матеріали, що зберігаються в архіві.   

 

23 листопада з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні 

Державним архівом Кіровоградської області презентовано стаціонарну 

виставку архівних документів і матеріалів та розміщено на офіційному сайті 

http://dakiro.kr-admin.gov.ua/news/2018/11-19/babenko_stat.pdf
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архіву он-лайнову виставку архівних документів «Голодомор – геноцид 

українського народу». 

 

24 листопада директор Державного архіву Кіровоградської області, голова 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України О.Бабенко взяв 

участь у телепередачі «Тема дня. Роковини Голодомору» філії ПАТ «НСТУ» 

(Кропивницька регіональна дирекція).  

 

30 листопада у Державному архіві Кіровоградської області проведено 

нараду-семінар з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних 

та архівних служб підприємств, установ та організацій усіх форм власності 

міста Кропивницького з метою вивчення основних питань роботи з 

документами у діловодстві та в архівних підрозділах, освоєння сучасних вимог 

до документування управлінської діяльності.  

 

 

 
 

У Державному архіві Львівської області 
  

02 жовтня  директор Державного архіву Львівської області І.Є.Мартенс 

взяла участь у засіданні комісії з питань встановлення статусу ветеранів 

Української повстанської армії, що дає права на пільги ( допомоги, компенсації 

) за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у приміщенні Львівської 

міської ради.   

25 жовтня начальник відділу використання інформації документів 

Державного архіву Львівської області Е.Л.Бугера  взяла участь у засіданні 

Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дає право на 

призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років Головного 

управління пенсійного фонду України у Львівській області. 

 

07 листопада  заступник директора – начальник організаційно-

аналітичного відділу Л.П.Білас  взяла участь у семінарі для уповноважених осіб 

з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів 

облдержадміністрації на тему «Забезпечення доступу до публічної інформації в 

органах виконавчої влади». 

 

16 жовтня  оприлюднено он-лайновий варіант тематичної виставки 

архівних документів « До 1030-річчя Хрещення Київської Русі»  та прес – реліз 

на офіційному веб-сайті Львівської облдержадміністрації та на веб-сайті архіву, 

на офіційних сторінках архіву у мережі Facebook.  

 

28 жовтня Державним архівом Львівської області підготовлено і 

оприлюднено он-лайновий варіант тематичної виставки архівних документів та 

прес – реліз «Листопадовий чин » - до 100-річчя утворення Західно-Української 

http://www.archivelviv.gov.ua/news/655/
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Народної Республіки і оприлюднено на офіційному веб-сайті Львівської 

облдержадміністрації та на веб-сайті ДАЛО, на офіційних сторінках архіву у 

мережі Facebook. тематичну виставку "Листопадовий чин" 100-річчя утворення 

Західно-Української Народної Республіки". 

 

 13 листопада  оприлюднено он-лайновий варіант тематичної виставки 

архівних документів До Дня Гідності та Свободи під назвою  « Україна-країна 

нескорених» та прес – реліз на офіційному веб-сайті Львівської 

облдержадміністрації та на веб-сайті архіву, на офіційних сторінках архіву у 

мережі Facebook.  

 

16 листопада   заступник директора – начальник організаційно-

аналітичного відділу Л.П. Білас  взяла участь у семінарі для уповноважених 

осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів 

облдержадміністрації на тему «Конфлікт інтересів у роботі державних 

службовців». 

17-19 жовтня  у м. Перемишль-Маркова (Республіка Польща) відбулась 

міжнародна наукова конференція «Проблема допомоги євреям під час ІІ 

Світової Війни за джерелами польських та іноземних архівів», у якій взяли 

участь представники  архівів Польщі та України. Серед них - заступник 

директора Державного архіву Львівської області Г.О.Кордіяка  та головний 

спеціаліст А.В.Хлопецька.   

20 листопада на веб-сайті архіву розміщено електронну версію фонду  Ф-

257 опис №1 «Львівське наукове товариство з вивчення оборони Львова та 

Південно-Східних воєводств у 1918-1920 рр.». 

 

23 листопада   до 85-тих роковин пам’яті жертв Голодомору-геноциду 

підготовлено тематичну виставку «Голодомор в Україні 1932 –1933 роки» у 

виставковому центрі та на веб-сайті архіву. 

 

 28 листопада   заступник начальника організаційно-аналітичного відділу 

О.А.Рак  взяла участь у семінарі для уповноважених осіб з питань запобігання 

та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації на 

тему«Алгоритм дій посадової особи під час конфлікту інтересів». 

 

  

 У Державному архіві Полтавської області   

 
09 жовтня начальник відділу формування НАФ та діловодства О.І.Голяк  

провела навчання для працівників юридичних служб підприємств, установ, 

організацій на базі Головного територіального управління юстиції у 

Полтавській області щодо складання індивідуальних інструкцій з діловодства 

та номенклатури справ. 
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          09 жовтня старший зберігач фондів відділу зберігання та обліку 

документів П.Є. Лелюк взяв участь у зйомках сюжету до програми "Людяність 

в нелюдяні часи" телеканалом СТБ (програма "Вікна-новини") до 85-річниці 

пам'яті жертв Голодомору. 

 

           10 жовтня старший науковий співробітник відділу інформації та 

використання документів В.С.Сушко  провів  тематичні уроки до Дня 

захисника України у Полтавському міському багатопрофільному ліцеї №1 імені 

І.П. Котляревського та ЗОШ №7 імені Т. Г. Шевченка м. Полтави. 

 

           13 жовтня заступник директора-начальник відділу інформації та 

використання документів Т.П. Пустовіт  взяв участь у радіопередачі на тему 

"С.В. Петлюра та Є.М. Коновалець – співтворці збройних сил УНР".   

 

            18 жовтня до 100-річчя від дня заснування Державного архіву 

Полтавської області відбулися урочисті заходи у Полтавському художньому 

музеї (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка. 
 

23 жовтня на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2015 року № 1393-р "Про затвердження плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року" для 

працівників державного архіву спільно із Полтавським обласним центром 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій проведено лекцію - превенцію "Торгівля людьми в Україні: 

причини появи, сучасний стан, превентивна діяльність". Для проведення лекції 

запрошено кандидата історичних наук, доцента кафедри правознавства, 

докторанта Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. 

Короленка Т.В.Жалій.  

 

            23 жовтня заступник директора-начальник відділу інформації та 

використання документів Т.П.Пустовіт  взяв участь у телепередачі на тему 

"Державному архіву – 100 років".   

 

26 жовтня на офіційному веб-сайті Державного архіву Полтавської 

області розміщено статтю заступника директора-начальника відділу інформації 

та використання документів Т.П. Пустовіта  "Від звільнення Полтавщини до 

звільнення України" (до 74-ї річниці звільнення України від нацистів). 

 

         30 жовтня у збірнику матеріалів і бібліографічних покажчиків 

історичного факультету Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка опубліковано статті старшого наукового 

співробітника відділу інформації та використання документів В.С.Сушка  

"Кирса Іван Якович" та "Васильєва Олександра Миколаївна". 

 



           30 жовтня у газеті "Зоря Полтавщини" опубліковано статтю старшого 

наукового співробітника відділу інформації та використання документів В.С.  

Сушка  "День пам'яті жертв фашизму: полтавські акценти".  

 

7 листопада  у номінації "Краще історико-краєзнавче видання" на ХІІ 

щорічному обласному конкурсі "Краща книга Полтавщини" перше місце 

отримала книга "Українська революція. 1917-1981. Полтавський вимір. Події. 

Постаті. Документи: у 2-х томах. Процеси. Діячі. Рефлексії. 1917-1921", 

підготовлена за участю заступника директора Державного архіву Полтавської 

області Пустовіта Т.П. У написанні другого тому видання також брали участь 

працівники відділу інформації та використання документів: архівіст І категорії 

Вовк О.О., головний архівіст Воскобійник Т.В., головний археограф 

Кручиненко В.В., старші наукові співробітники Коротенко В.В. та Сушко В.С. 

Колектив авторів нагороджений дипломом.   

 

20 листопада старший науковий співробітник відділу інформації та 

використання документів В.С. Сушко  взяв участь у засіданні круглого столу на 

тему "Українське православ’я – Томос про автокефалію – виклики і реалії 

сьогодення", який відбувся  у Полтавському національному педагогічному 

університеті імені В. Г. Короленка. 

 

21 листопада підготовлено документальну виставку до 5-ї річниці 

початку Революції Гідності. Виставку розміщено на офіційному веб-сайті 

державного архіву. 

 

22 листопада  відбулося  засідання колегії Державного архіву Полтавської 

області.  

 

22 листопада підготовлено документальну виставку "Голодомор-геноцид 

32-33 пам’ятаємо" до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. 

Виставку розміщено у Полтавському обласному інституті педагогічної 

післядипломної освіти ім. М.В. Остроградського. 

 

22 листопада директор Державного архіву Полтавської області 

В.В.Гудим  взяла участь у засіданні круглого столу на тему "85-ті роковини 

Голодомору – геноциду в Україні. Пам'ять кличе до дій як чинник консолідації 

Української нації", що відбувся  у Полтавській обласній державній 

адміністрації. 

 

22 листопада заступник директора-начальник відділу інформації та 

використання документів Т.П.Пустовіт  взяв участь у науковій конференції 

"Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації", яку проведено в 

Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. 

 

27 листопада заступник директора-начальник відділу інформації та 

використання документів Т.П. Пустовіт  взяв участь у пленарному засіданні ІХ 

обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді "Полтавщина – земля моя 



свята", яке проведено у приміщенні Обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді. 

 

27 листопада старший науковий співробітник відділу інформації та 

використання документів В.С. Сушко   провів оглядову лекцію-проспект 

"ДАПО – духовна скарбниця та цінне джерело з історії краю" для студентів 

гуманітарного факультету ПОЛНТУ імені Юрія Кондратюка. 

 

 29 листопада старший науковий співробітник відділу інформації та 

використання документів В.С.  Сушко   провів оглядову лекцію-проспект 

"ДАПО – духовна скарбниця та цінне джерело з історії краю" для учнів 

Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №1 спортивного профілю. 

 

 12 грудня підготовлено документальну виставку "Товариству «Просвіта» 

– 150 років".   

 

14 грудня проведено навчання для працівників державного архіву щодо 

організації електронного діловодства.   

 

17 грудня  проведено семінар-практикум для працівників державного 

архіву з актуальних питань організації архівної справи та діловодства. Захід 

провели директор державного архіву В.В. Г, начальник відділу формування 

НАФ та діловодства О.І.Голяк , начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи О.А.Бігдан. 
 

 

У Державному архіві Рівненської області   
 

11 жовтня  у палаці культури «Хімік» міста Рівного відбулися урочисті 

заходи, присвячені 30-річчю створення Товариства шанувальників української 

мови та культури ім. Т. Шевченка, яке започаткувало боротьбу за державний 

статус української мови, національне відродження, національну символіку та 

демократію і державну незалежність України на Рівненщині у кінці 80-х років 

минулого століття.   

 

11 жовтня  начальник відділу використання інформації документів 

Л.Леонова  підготувала презентацію документів  до 76- річниці створення УПА. 

Презентація розміщена на сторінці Рівненської обласної державної 

адміністрації у Facebook. 

 

16  жовтня  старший науковий співробітник відділу використання 

інформації О.Гумінська  підготувала статтю в газету «Рівне вечірнє»: «Одні –до 

Варшави, інші – в Париж». 

  

17 жовтня в Державному архіві Рівненської області відбулась оглядова 

екскурсія та лекція про історію архівної справи на Рівненщині та документи, які 

зберігаються в архіві, для студентів та аспірантів Рівненського державного 



гуманітарного університету з метою підвищення фахового рівня та 

поглиблення навичок науково роботи. Роботу зі студентами та аспірантами 

провела  начальник відділу використання інформації документів Л.Леонова. 

 

24 жовтня  начальник відділу використання інформації документів 

Л.Леонова підготувала статтю «Про історію Рівненського пивзаводу», що 

розміщена на сторінці Державного архіву Рівненської області у Facebook.  

 

25 жовтня  відбулось засідання колегії держархіву області, на якому 

обговорено підсумки роботи державних архівних установ області за                            

9 місяців 2018 року. 

 

26 жовтня  відбулося засідання експертно-перевірної комісії держархіву 

області. 

 

  05 листопада  в Державному архіві Рівненської області з нагоди роковин 

Голодомору 1932 – 1933 років експонується документальна виставка «Відлуння 

голоду на Волині». Виставка, представлена для огляду відвідувачів, складається 

з двох частин. Перша частина – «Голодомор 32-33 років» репрезентована 

документами, що безпосередньо стосуються голоду в Радянській Україні. 

Друга, яка має назву «Відлуння голоду на Волині», відображає межі обізнаності 

населення цієї території до ситуації в УСРР та його ставлення до трагедії. 

Документи, представлені на виставці, розповідають про нерозривний зв'язок 

Західної України з братами, які зазнали горя в радянській Україні. Зв'язок цей 

виявлявся через численні зібрання, віче, всенародний збір грошової і 

продуктової допомоги, надання прихисту для втікачів з УСРР, молитви за 

порятунок живих і упокій душ померлих земляків-українців. 

 

08 листопада  працівники Державного архіву Рівненської області 

відвідали відкриття виставки «Відома і невідома війна. До 100-річчя 

завершення бойових дій Першої світової війни» в Рівненському обласному 

краєзнавчому музеї. На виставці представлено матеріали з фондових збірок 

Рівненського обласного музею, Бродівського районного краєзнавчого музею, 

Державного архіву Рівненської області, приватної колекції Михайла 

Барановича, мешканця м. Рівне, - фотографії, листівки, документи, періодичні 

видання, нагороди, елементи військового спорядження періоду Першої світової 

війни, реконструкції військової форми вояків російської та австрійської армії. 

           

15 листопада  директор держархіву області О.Дзецько, заступник 

директора-начальник відділу управлінської документації О.Пекарський, 

начальник відділу обліку і довідкового апарату О.Мельничук, головний 

спеціаліст організаційно-аналітичного відділу О.Мартиновська  відвідали  

архівні відділи Волидимирецької та Рокитнівської райдержадміністрацій. Під 

час поїздки відбулися зустрічі з керівництвом районів.  

Під час зустрічей  обговорено питання розвитку архівної справи в 

районах, матеріально-технічного та фінансового забезпечення архівних відділів 

райдержадміністрацій.    



 

18  листопада  старший науковий співробітник відділу використання 

інформації О.Гумінська  підготувала статтю в газету «Рівне вечірнє»: «Ера 

радіо – початок і кінець». 
  

21 листопада  відкрилась виставка документів "Революція Гідності: 

пишемо історію разом", присвячена з подіям революції гідності, підготовлено 

перелік матеріалів, які розповідають про події листопада 2013 р. − березня  

2014 р. Перелік документів з колекції "Революція Гідності: пишемо історію 

разом", зібраних учасниками  київського та рівненського майданів під час подій 

листопада 2013 – березня 2014 років.  

 

21 листопада  директор держархіву області О.Дзецько  та спеціалісти 

держархіву  взяли участь у науково-практичній конференції: «Боротьба з 

російським імперіалізмом: минуле і сьогодення», що відбулася в Рівненському 

міському будинку культури. 

 

22 листопада  відбулось засідання колегії держархіву області. 
  

23 листопада директор держархіву області О.В. Дзецько, як член 

координаційної ради,  взяв участь у засіданні координаційної ради з питань 

охорони культурної спадщини Рівненської області.  

Засідання координаційної ради відбулось на території Державного 

історико-культурного заповідника м. Дубно. 

  

26 листопада  прийнято розпорядження голови Рівненської обласної 

державної адміністрації № 848 «Про Програму розвитку архівної справи в 

Рівненській області на 2019 – 2023 роки». 

 

27 листопада  директор держархіву області О.Дзецько  взяв участь у 

засіданні постійних комісій з питань гуманітарної політики, з питань 

Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією 

Рівненської обласної ради.   

 

28 листопада  директор держархіву області О.Дзецько  взяв участь у 

засіданні ради регіонального розвитку при Рівненській обласній державній 

адміністрації. На засіданні  розглядалися питання децентралізації, 

регіонального, місцевого розвитку, перспективних планів дій на майбутнє та 

реалізації інфраструктурних проектів. 

 

30 листопада  директор держархіву області О.Дзецько  взяв участь у 

засіданні постійних комісій з питань місцевого самоврядування, розвитку 

територій та європейської інтегрраці, з питань бюджету, фінансівта податків 

Рівненської обласної ради.    

 

30 листопада  відбулося засідання експертно-перевірної комісії 

держархіву області. 



 

  

 07 грудня  на засіданні сесії Рівненської обласної ради схвалено рішення 

«Про Програму розвитку архівної справи в Рівненській області на 2019 – 2023 

роки». 

 

 

 

          

          У Державному архіві Сумської області 
 

 23 листопада  у приміщенні Державного архіву Сумської області 

відкрито документальну виставку «Голодомор 1932-1933 років на Сумщині». В 

експозиції представлені документи, які висвітлюють причини, перебіг та 

наслідки голодомору. Це - постанови, директивні листи про хлібозаготівлю, 

матеріали про політичні настрої селян, репресивні дії, випадки голодування та 

ріст смертності серед жителів сіл, дітей в дитячих будинках та дитсадках, 

актові записи про смерть за 1932-1933 роки у населених пунктах Сумщини. 

    У відкритті виставки взяли участь студенти І курсу навчально-наукового 

інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. 

            

          23 листопада  директор Державного архіву Сумської області Ю.Олійник  

взяв участь у відкритті документальної виставки «Скорботні  жнива Сумщини 

1932-1933 років», яка відбулася в Сумському обласному краєзнавчому музеї. 

На виставці були представлені документи із фондів Держархіву Сумської 

області.  
 

          23 листопада  відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії 

Державного архіву Сумської області з порядком денним: внесення змін до 

списків  № 1 – джерел формування Національного архівного фонду, розгляд та 

схвалення описів справ, що надійшли в ЕПК, погодження номенклатур справ 

підвідомчих організацій, актів про вилучення для знищення документів, не 

внесених до НАФ, інструкцій з діловодства. 

 

          12 грудня   у рамках відзначення Всеукраїнського тижня права заступник 

начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 

кваліфікації її надавачів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Сумській області Ю.Андріянова провела для працівників 

Державного архіву Сумської області лекцію на тему «Система безоплатної 

правової допомоги – на захисті прав громадян». Присутні були ознайомлені з 

діяльністю системи безоплатної правової допомоги області та можливостями 

захисту порушених прав громадянина через суд. 
 

 

 

 



У Державному архіві Тернопільської області   

 
01 жовтня спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

І. Гардамала провела моніторинг стану організації діловодства та архівної 

справи у Тернопільському обласному центрі охорони та наукових досліджень 

пам'яток культурної спадщини.  

 

04 жовтня начальник відділу фінансового та господарського 

забезпечення – головний бухгалтер А. Думанська взяла участь у семінарі-нараді 

на тему «Електронна звітність розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів. Формування, перевірка, візування, подання та консолідація бюджетної 

та фінансової звітності головного розпорядника коштів державного бюджету». 

 

05 жовтня спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

І. Гардамала провела моніторинг стану організації діловодства та архівної 

справи Комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільська 

обласна бібліотека для дітей». 

 

07 жовтня  у Державному архіві Тернопільської області підготовлено 

книжкову виставку з нагоди відзначення 765-річчя коронування видатного 

правителя України-Руси Данила Галицького. 

 

08 жовтня головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

Г. Муц провела моніторинг стану організації діловодства та архівної справи у 

Тернопільській обласній філармонії. 

 

08-10 жовтня спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

І. Гардамала взяла участь у навчанні на тему: «Базовий курс навчання» на базі 

Західного регіонального представництва Центру профспілкових знань у рамках 

співробітництва Профспілки працівників державних установ України з 

Профспілкою працівників державних службовців Швеції в м. Луцьк Волинської 

області. 

 

 

09 жовтня головний спеціаліст О. Волинець взяла участь у навчанні за 

короткотерміновим тематичним семінаром «Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у сфері публічного управління» у Тернопільському 

регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій. 

 

11 жовтня головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

Г. Муц провела моніторинг стану організації діловодства та архівної справи у 

Тернопільському академічному обласному драматичному театрі 

ім. Т. Шевченка. 

 



12 жовтня заступник начальника відділу інформації та використання 

документів О. Дишлюк провела тематичну екскурсію за матеріалами виставки 

«Українська Повстанська Армія. Тернопільщина», головний спеціаліст відділу 

інформації та використання документів О. Сулима провела тематичну 

екскурсію за матеріалами виставки в пам'ять героїв Небесної Сотні «Рабів до 

раю не пускають» для учнів 11 класу Тернопільського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа-правовий ліцей № 2». 

 

12 жовтня головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

І. Полякова взяла участь у навчанні на тему: «Порядок розроблення обласних 

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».  

 

14 жовтня працівники держархіву області взяли участь в урочистостях з 

нагоди Дня захисника України, Дня Покрови Пресвятої Богородиці та Дня 

українського козацтва, що відбулися на Театральному майдані Тернополя. 

 

15 жовтня спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

І. Гардамала провела комплексне перевіряння роботи служби діловодства, 

експертної комісії та архіву Тернопільського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. 

 

17-19 жовтня директор держархіву Ф. Полянський взяв участь у роботі 

Міжнародної конференції на тему «Питання допомоги євреям в період ІІ 

Світової війни на основі польських та закордонних архівних джерел» в 

Державному архіві м. Перемишля (Республіка Польща), де виступив з 

доповіддю «Остаточне вирішення єврейського питання» на Тернопільщині у 

1941-1944 роках» на основі документів ДАТО». 

 

18 жовтня заступник начальника відділу інформації та використання 

документів О. Дишлюк провела тематичну екскурсію за матеріалами виставки 

«Українська Повстанська Армія. Тернопільщина» та виставки в пам'ять героїв 

Небесної Сотні «Рабів до раю не пускають» для учнів Тернопільської 

загальноосвітньої школи № 8. 

 

18 жовтня заступник начальника відділу інформації та використання 

документів О. Дишлюк взяла участь у тематичному заході «Наш шлях додому 

заснував спориш» в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, де 

виступила з доповіддю щодо 74-ї річниці примусової депортації українців з 

Польщі за документами держархіву. 

 

18 жовтня головні спеціалісти відділу інформації та використання 

документів держархіву області О. Сулима та Т. Маркевич, начальник архівного 

відділу Бережанської райдержадміністрації А. Прелуцька взяли участь у роботі 

VI Всеукраїнської наукової конференції «Землі Опілля в історико-культурному 

розвитку України. Доля історико-архітектурної спадщини західноукраїнських 

земель у часи Першої світової війни та революційних подій 1917-1921 рр.» у 

Державному історико-архітектурного заповіднику у м. Бережани. Під час 



роботи конференції головний спеціаліст держархіву області О. Сулима 

презентувала тематичну збірку документів про стан Бережанського замку в 

1921-1929 рр. з фондів Державного архіву Тернопільської області. 

 

18 жовтня начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Т. Малиміна-Базиляк виступила з доповіддю «Діловодство та організація 

архівної справи в музейних установах» під час проведення практичного 

семінару «Музейний простір – потреби сьогодення» у Тернопільському 

обласному краєзнавчому музеї.  

 

19 жовтня спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

І. Гардамала провела комплексне перевіряння роботи служби діловодства, 

експертної комісії та архіву Тернопільської обласної універсальної наукової 

бібліотеки. 

 

22 жовтня спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства 

І. Гардамала провела комплексне перевіряння роботи служби діловодства, 

експертної комісії та архіву Комунальної установи Тернопільської обласної 

ради «Тернопільська обласна бібліотека для дітей». 

 

22 жовтня у держархіві області проведено зустріч «АРХІВажливе» з 

Василем Хитруком, українським письменником, літературним критиком, 

художником, автором унікальної книги «Золота булава: Духовний Код 

Трипілля, України і Європи». Під час зустрічі автор презентував праці: «Золота 

булава : Духовний Код Трипілля, України і Європи» та «Короткий 

енциклопедичний етимологічний словник українознавця і слов'яноведа». 

 

22 жовтня директор держархіву Ф. Полянський взяв участь у радіоефірі 

«УХ-радіо» у передачі про відзначення 100-річчя утворення Західно-

Української Народної Республіки 

 

25 жовтня головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів О. Сулима провела тематичну екскурсію за матеріалами виставки в 

пам'ять героїв Небесної Сотні «Рабів до раю не пускають» для керівників 

гуртків національно-патріотичного виховання шкіл області. 

 

27 жовтня заступник директора-начальник відділу зберігання, обліку та 

довідкового апарату С. Найчук та головний спеціаліст відділу інформації та 

використання документів О. Сулима взяли участь у радіопередачі «Традиція» 

(програма обласного радіо). 

 

31 жовтня Державний архів Тернопільської області спільно з історичним 

факультетом Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. Володимира Гнатюка організував та провів Науково-практичну 

конференцію «Західно-Українська Народна Республіка: відродження 

української державності», приурочену 100-річчю утворення ЗУНР.  

 



01 листопада у приміщенні Державного архіву Тернопільської області 

відбулося відкриття виставки «Листопадовий зрив»: (до 100-річчя 

проголошення Західно-Української Народної Республіки) за участю учнів 9-Б 

класу Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей №6 ім. 

Н.Яремчука», науковців та студентів тернопільських вишів.   

 

01 листопада працівники держархіву взяли участь у заходах з нагоди 

відзначення 100-річчя проголошення Західно-Української Народної Республіки. 

 

07 листопада підписано Меморандум про співробітництво щодо 

завершальних робіт з облаштування будівлі Державного обласного архіву та 

передачі приміщення монастиря Тернопільсько-Зборівської архиєпархії 

Української Греко-Католицької Церкви.   

  

08 листопада у читальному залі Тернопільської обласної універсальної 

наукової бібліотеки відбулися історичні читання на тему «Західноукраїнська 

Народна Республіка: у війні та державотворенні» (до 100-річчя із часу 

утворення ЗУНР). Заступник начальника відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Тернопільської області О. Дишлюк представила 

огляд документів Української революції 1917-1921 років, що зберігаються в 

Державному архіві Тернопільської області. 

 

 

08 листопада начальник відділу формування НАФ та діловодства 

Т. Малиміна-Базиляк провела заняття для бухгалтерів сільських рад, ОТГ із 

демонстрацією методичних слайдів у Тернопільському регіональному центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій. 

 

09 листопада головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів О. Сулима провела інформаційний захід, присвячений подіям 

Революції Гідності з учнями експедиційно-пошукового загону Тернопільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 ім. Андрія Юркевича. У рамках заходу проведено 

тематичну екскурсію за матеріалами виставки «Рабів до раю не пускають», 

презентовано документи про учасника Революції Гідності, воїна-добровольця 

батальйону «Айдар» Андрія Юркевича.  

 

 

15 листопада головний спеціаліст О. Волинець взяла участь у навчанні за 

короткотерміновим тематичним семінаром «Запобігання корупційним та 

пов’язаним з корупцією правопорушенням. Правила етичної поведінки» у 

Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. 

 



20 листопада Державний архів Тернопільської області спільно з 

Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти, Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм організував 

та провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Трансформація 

концепцій українського державотворення: передовий науковий досвід», 

приурочену 100-річчю утворення ЗУНР. Заступник начальника відділу 

інформації та використання документів Державного архіву Тернопільської 

області О. Дишлюк виступила з доповіддю «Документи УНР та ЗУНР у фондах 

держархіву області». 

 

20 листопада головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів О. Сулима провела тематичну екскурсію за матеріалами виставки 

«Рабів до раю не пускають» (приуроченої подіям Революції Гідності та 

увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні.) для учнів 9 класу Тернопільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №14 ім. Богдана Лепкого. 

 

21 листопада головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів О. Сулима взяла участь у вечорі-реквіємі «Україна — територія 

Гідності та Свободи» в Тернопільській обласній універсальній науковій 

бібліотеці. У рамках  заходу представила інформацію про продовження 

формування архівного фонду «Збірка документів про Героїв Небесної Сотні 

Революції Гідності та бійців, які загинули в зоні проведення АТО на сході 

України з Тернопільщини» та презентувала рубрику «Героїка» на офіційному 

веб-сайті держархіву області.   

 

21 листопада головний спеціаліст О. Волинець взяла участь у навчанні за 

короткотерміновим тематичним семінаром «Організація правової роботи в 

місцевих органах виконавчої влади» у Тернопільському регіональному центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій. 

 

23 листопада у приміщенні Державного архіву Тернопільської області 

відбулося відкриття виставки до вшанування 85-х роковин Голодомору «Гіркі 

колоски Голодоморів» за участі учнів 11 класу Тернопільського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа-правовий ліцей № 2» та 

студентів І-го курсу історичного факультету спеціальності «Історія-археологія» 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.   

 

24 листопада працівники держархіву області взяли участь у жалобних 

заходах до вшанування 85-х роковин Голодомору. 

 

28 листопада проведено засідання оргкомітету щодо результатів 

конкурсу «Огляд на краще забезпечення збереженості документів НАФ та 

стану діловодства в установах і закладах культури Тернопільської області». 

 



30 листопада у газеті «Свобода» опубліковано статтю головного 

спеціаліста відділу інформації та використання документів О. Сулими «В 

облдержархіві чекають на нові документи про Героїв України». 

 

12 грудня у відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ відбувся 

круглий стіл «Просвітництво, відродження, єднання», присвячений 150-річчю 

від часу створення Всеукраїнської громадської організації «Просвіта» імені 

Тараса Шевченка.   

 

12 грудня у газеті «Свобода» опубліковано статтю «Архів-довгобуд: 

велике переселення зовсім близько».  

 

13 грудня  на сайті держархіву області представлено документальну 

виставу on-line «Світло знань несла «Просвіта» (про діяльність філії 

українського товариства «Просвіта» в м. Тернополі і Тернопільському повіті) 

до 150-річчя від часу створення Всеукраїнської громадської організації 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка. 

 

14 грудня працівники держархіву області в День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  взяли участь в меморіальних 

заходах біля комплексу «Жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних 

випробувань». 

 
 

У Державному архіві Харківської області 
  

  

 06 жовтня  у приміщенні архівного відділу Лозівської районної державної 

адміністрації відкрито виставку архівних документів «Визволення України від 

нацистських загарбників». На виставці використані роботи школярів, архівні 

документи фондів сільських, селищних рад Лозівського району про події тих 

часів. 

10 жовтня працівники відділу організації та координації архівної справи, 

обліку та довідкового апарату  провели заняття з підвищення кваліфікації для 

працівників архівних відділів Зміївської, Лозівської та Харківської районних 

державних адміністрацій. 

12 жовтня 2018 відбулася зустріч працівників Державного архіву 

Харківської області з представниками Головного територіального управління 

юстиції у Харківській області, під час якої працівникам архіву розповіли про 

правопросвітницький проект «Я маю право!» та заходи, що проводяться у 

рамках реалізації цього проекту, зокрема, щодо посилення відповідальності за 

несплату аліментів, про протидію домашньому насильству та буллінгу. 

12 жовтня  в Державному архіві Харківської області  проведено оглядову 

екскурсію для учнів 10 класу Комунального закладу «Харківська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9.Головний 

спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального 



забезпечення В. Плисак ознайомила учнів з історією архіву, основними 

напрямками його діяльності та складом архівних документів. 

14 жовтня   у заходах з нагоди Дня захисника України та Дня українського 

козацтва разом з керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та 

міської рад, структурними підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та 

громадськістю взяли участь заступник директора Державного архіву 

Харківської області Є. Кущ, начальник відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення М. Ельксніт. 

23-24 жовтня  начальник архівного відділу Балаклійської районної 

державної адміністрації взяла участь в спільному засіданні 6 постійних комісій 

Балаклійської районної ради та в засіданні сесії, де розглядалось питання про 

прийняття Програми розвитку архівної справи в Балаклійському районі на 2019 

− 2023 роки. 

24 жовтня 2018 року начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області 

О. Гнезділо провела заняття з підвищення кваліфікації для працівників архівних 

відділів Харківської районної державної адміністрації та Куп’янської міської 

ради області. 

31 жовтня архівним відділом Коломацької районної державної 

адміністрації Харківської області проведено семінар для відповідальних за 

діловодство та архів в установах і організаціях району, які є джерелами 

формування Національного архівного фонду. У роботі семінару взяли участь 27 

осіб.  

22 листопада  на запрошення Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова начальник відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області О. Гнезділо та головний спеціаліст цього ж відділу О. 

Коптєва взяли участь у роботі IV Загальноуніверситетської науково-практичної 

конференції «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. 

Особистість». 

 23 листопада  у приміщенні архівного відділу Лозівської районної 

державної адміністрації  відкрито виставку архівних документів «Голодомор в 

Україні (1932 − 1933 рр.)». 

23 жовтня  на сайті Державного архіву Харківської області до Дня пам’яті 

жертв голодоморів відкрилася on-line виставка документів «Діти Голодомору». 

На виставці представлені документальні свідчення про Голодомор 1932 − 

1933 років у Харкові, колишній столиці УСРР, та Харківській приміській зоні, 

куди у пошуках порятунку зі своїх сіл тікали тисячі змучених голодом 

українських селян разом із дітьми.  

  24 листопада  у церемоніях вшанування пам’яті жертв голодоморів на 

Меморіальному комплексі пам’яті жертв Голодомору в Україні (Харківська 

кільцева дорога) та  біля Пам’ятного знака – Хреста жертвам Голодомору  1932 

− 1933 років в Україні у Молодіжному парку разом з керівництвом обласної 

державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами 

ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник 

директора держархіву області Є.Кущ, начальник відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення держархіву області 



М. Ельксніт; в акції пам’яті «Запали свічку» на майдані Свободи взяли участь 

заступник директора держархіву області Є. Кущ, начальник відділу організації 

та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату О. Гнезділо. 

28 листопада  у будівлі Державного архіву Харківської області  по 

вул. Мироносицька, 41 проведені практичні тренування працівників 

структурних підрозділів архіву по гасінню умовної пожежі із застосуванням 

вогнегасників ВП-5. 

29 листопада  завідувач сектору управління персоналом Державного 

архіву Харківської області О. Буличева відвідала П’яту науково-освітню 

виставку «Публічне управління XXI», присвячену 100-річчю державної служби 

та Дню місцевого самоврядування в Україні, яка відбулася у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. 

 05 грудня на сайті Держаного архіву Харківської області відкрилася on-

line виставка документів «Видатний український поет Олександр Олесь (до 140-

ти річчя від дня народження)». 

  

    

06 грудня 2018 року заступник директора Державного архіву Харківської 

області Є. Кущ взяв участь у роботі пленарного засідання ХVІІІ сесії 

Харківської обласної ради VІІ скликання. 

07 грудня  у День місцевого самоврядування в приміщенні Чугуївської 

міської ради відкрилась виставка історичних документів, присвячена 100-річчю 

створення Чугуївської міської ради. 

 14 грудня  у церемонії покладання квітів до пам’ятника жертвам 

Чорнобильської катастрофи у Молодіжному парку з нагоди Дня вшанування 

учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС разом із керівництвом 

обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними 

підрозділами ХОДА, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь 

заступник директора Державного архіву Харківської області Є. Кущ, начальник 

відділу інформації, використання документів та документального забезпечення 

Державного архіву Харківської області М. Ельксніт. 

14 грудня у рамках проведення Всеукраїнського тижня права для 

працівників Державного архіву Харківської області головним спеціалістом-

юрисконсультом відділу з майнових та земельних питань управління судової 

роботи та земельних питань Юридичного департаменту обласної державної 

адміністрації Н. Забродовською  проведено лекцію за темою «Поняття «гендер» 

та проблеми гендерної рівності на сучасному етапі в Україні», а головним 

спеціалістом-юрисконсультом відділу правової роботи у галузі соціальних та 

фінансових питань управління правового забезпечення діяльності структурних 

підрозділів облдержадміністрації того ж департаменту О. Зиничем – за темами: 

«Україна – НАТО. Інтеграція в політичний, економічний, безпековий та 

правовий простір» та «Адміністративні правопорушення. Адміністративна 

відповідальність». 

18 грудня  відбулося відкриття нового приміщення архівного відділу 

Валківської районної державної адміністрації Харківської області. 

  



  
  

У Державному архіві Хмельницької області 
 

8-25 жовтня  у lержархіві  проводились екскурсії для учнівської та 

студентської молоді міста Хмельницького по виставці ,,Українська 

державність: Відродження. 100 років”. 

  

11 жовтня відбулося засідання Експертно-перевірної комісії, на якому 

розглядалися питання щодо внесення документів органів державної влади та 

місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій області до 

Національного архівного фонду України.  

  

15-20 жовтня у держархіві області експонувалася виставка архівних 

документів ,,Поділля на рубежі віків”. 

  

17 жовтня заступник директора архіву К. Бурдуваліс провела контрольну 

перевірку архівних установ Шепетівського району. 

  

17 жовтня заступник директора архіву К. Бурдуваліс провела навчальний 

семінар в архівному відділі Шепетівської райдержадміністрації на тему 

,,Науково-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення 

діловодства та архівної справи”. 

  

17 жовтня  начальник відділу обліку та довідкового апарату Г. Лях 

провела тематичну перевірку архівних установ Хмельницького району. 

  

22 жовтня директор архіву В.Байдич взяв участь в урочистостях з нагоди 

святкування 100-річчя відкриття Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

  

22 жовтня  директор архіву В.Байдич презентував репринтне видання 

,,Свято Поділля” в Кам’янець-Подільському національному університеті імені 

Івана Огієнка. 

  

26 жовтня  відбулося засідання колегії Державного архіву Хмельницької 

області. 

 

  30 жовтня  директор держархіву області В.Байдич Байдич взяв участь в 

урочистостях з нагоди святкування 100-річчя відновлення у м. Кам’янець-

Подільському дієцезії та у роботі круглого столу ,,Римо-католицька церква на 

Поділлі у ХХ столітті”. 

  

8 листопада  у держархіві області відбулося засідання Експертно-

перевірної комісії щодо внесення документів органів державної влади та 

місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій області до 

Національного архівного фонду України. 



  

22 листопада  директор держархіву області В.Байдич  взяв участь у 

зустрічі делегації Інституту Національної Пам’яті Польщі з керівництвом 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка в м. 

Кам’янець-Подільському. 

  

23 листопада у  держархіві області спільно із Хмельницьким 

університетом управління та права й Інститутом Національної Пам’яті Польщі 

відкрито виставку ,,Наказ № 00485. Антипольська акція НКВС в Радянській 

Україні 1937-1938”. 

  

23 листопада  відбулася Міжнародна науково-практична конференція 

,,Репресивна політика більшовицької влади щодо населення Поділля та Волині 

в першій половині ХХ ст.” (до 80-х роковин Великого терору – масових 

репресій 1937-1938 років), організована держархівом області, Хмельницьким 

університетом управління та права, Інститутом Національної Пам’яті Польщі. 

  

26 листопада  директор архіву В. Байдич, взяв участь у відкритті виставки 

„Наказ №00485. Антипольська операція НКВС в Радянській Україні 1937-1938” 

та панельній дискусії в штаб-квартирі польської общини у Варшаві, у зв’язку з 

80-річчям закінчення „польської операції НКВС”. 

 

  

20-30 листопада  у держархіві області експонувалася виставка архівних 

документів до 85-ї річниці вшанування пам’яті жертв голодоморів та до 80-х 

роковин вшанування пам’яті жертв масових політичних репресій 1937-1938 

років. 

  

21-30 листопада у держархіві області експонувалася фотовиставка „Герої 

не вмирають” до Дня Гідності та Свободи. 

  

30 листопада відбулося засідання колегії Державного архіву 

Хмельницької області. 

  

12 грудня заступник директора держархіву області К .Бурдуваліс , 

начальник відділу формування НАФ та діловодства В. Рага, головний 

спеціаліст відділу забезпечення збереженості документів І. Гаврищук взяли 

участь в нараді з керівниками відділів державної реєстрації актів цивільного 

стану в управлінні державної реєстрації Головного територіального управління 

юстиції у Хмельницькій області. 

  

10-31 грудня у Держархіві області експонувалася постійна фотовиставка 

„Поділля в світлинах”. 

  

20 грудня у сесійній залі Хмельницької облдержадміністрації відбулися 

урочисті заходи з нагоди Дня працівників архівних установ. 

 



  

21 грудня директор Держархіву Байдич В.Г. взяв участь у відкритті 

нового приміщення архівного відділу Хмельницької міської ради. 

 

У Державному архіві Черкаської області 
 

01 жовтня  в рамках спільного проекту «Листи з минулого» 

агропромислової корпорації «Дніпро» та Державного архіву Черкаської області 

директор держархіву Т. Клименко  взяла участь у заходах в с. Воронинці, 

присвячених 75-річчю визволення села від  фашистських загарбників та 

врученню копій листів родинам остарбайтерів. 

 

 01 жовтня  Державним архівом Черкаської області проведено виїзний 

семінар з підвищення кваліфікації працівників Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Агропромислова компанія "Маїс" та представників 

сільськогосподарських товариств Черкаської області з питань архівної справи 

та діловодства. 

 

02 жовтня  у Державному архіві Черкаської області відбувся семінар з 

підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб 

обласних установ на якому обговорювались питання діловодства, архівної 

справи та роботи з електронними документами. 

 

11 жовтня в читальному залі держархіву області презентовано виставку 

архівних документів «До Дня захисника України».  

 

19 жовтня в рамках спільного проекту «Листи з минулого» 

агропромислової корпорації «Дніпро» та Державного архіву Черкаської області 

директор держархів Т. Клименко  взяла участь у заходах в с. Крутьки 

Чорнобаївського району, присвячених 75-річчю визволення села від 

фашистських загарбників та врученню копій листів родинам остарбайтерів. 

 

25 жовтня  в читальному залі Державного архіву Черкаської області до 

уваги громадськості представлено виставку архівних та фотодокументів 

 «Допоки пам'ять в серці не згасає» (до 74- ї річниці вигнання нацистів з 

України). 

 

25 жовтня  директор Державного архіву Черкаської області Т.Клименко  

на запрошення консульсько-правового відділу Посольства Федеративної 

Республіки Німеччини в Україні взяла участь в "Осінньому прийнятті".    Під 

час зустрічі з керівником консульсько-правового відділу Єнсом Краус-Массе 

було досягнуто домовленості щодо співпраці. 

 

 08 листопада під час роботи Всеукраїнського круглого столу з 

міжнародною участю «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні», що відбувся в 

Черкаському Національному університеті ім. Богдана Хмельницького, 



експонувалася виставка архівних та фотодокументів Державного архіву 

Черкаської області «Часи відчаю. Трагічні сторінки історії» (до 85-х роковин 

Голодомору 1932-1933 років в Україні). 

21 листопада  в читальному залі держархіву області  представлено 

добірку архівних та фотодокументів,  що висвітлюють події   в Україні та 

області під час Революції гідності. 

 

 22 листопада  начальник відділу використання інформації документів 

Державного архіву Черкаської області О.Василенко  взяла участь у проведенні 

тематичної зустрічі «Голодомор 1932 - 1933 рр. на Черкащині» та виступила 

перед учасниками семінару з підвищення кваліфікації за професійною 

програмою державних службовців, організованого Черкаським обласним 

центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій. 

 

27 листопада  директор держархіву  області Т.Клименко взяла участь в 

урочистих заходах з відзначення лауреатів обласної краєзнавчої премії імені 

Михайла   Максимовича.  

 

            28 листопада  головний спеціаліст відділу формування Національного 

архівного фонду (НАФ) та діловодства Державного архіву Черкаської області 

Л.Шрамнгео взяла участь у тематичній зустрічі з працівниками, 

відповідальними за ведення діловодства (контроль), структурних підрозділів 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного 

значення на тему: «Нормативні вимоги щодо упорядкування та зберігання 

документів. Науково-технічне опрацювання документів та передача їх до 

архівних підрозділів», організованій Черкаським обласним центром 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій. 

 

 30 листопада  відбулося засідання колегії Державного архіву  Черкаської 

області. 

 

 30 листопада  директор держархіву області Т. Клименко  взяла участь у 

засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням очільника області 

Олександра Вельбівця. 

 

 12 грудня  в читальному залі держархіву області  представлено виставку 

архівних та фотодокументів «До 75-річчя з дня визволення м. Черкаси від 

нацистських окупантів». 

 

13 грудня директор держархіву області Т.Клименко  взяла участь у 

засіданні правління Черкаської обласної організації Спілки краєзнавців 

України, що відбулося у приміщенні Черкаської обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка, на якому обговорено сучасний стан 



краєзнавчого руху на Черкащині та сплановано роботу на наступний 2019 рік –  

30-річчя утворення на Черкащині Спілки краєзнавців, 65-річчя утворення 

Черкаської області та ряд інших пам’ятних дат і ювілеїв, а також оновлено 

склад президії і керівництва обласної спілки. 

 
  

 .        

У  Державному архіві Чернігівської області 
 

  

11 жовтня в ефірі філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» 

прозвучала інформація щодо початку експонування фотодокументальної 

виставки «До Дня захисника України».  

 
 

12 жовтня  розпочато експонування фотодокументальної виставки «До Дня 

захисника України». Виставку відвідала учнівська молодь. Журналістами 

філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція», веб-сайту Чеline 

(Чесні новини Чернігова та області) та представником Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської 

обласної державної адміністрації підготовлено сюжети та знято відео- та 

фоторяд щодо документального складу виставки для розміщення у випусках 

новин та на власних веб-сайтах. 

 
 

16 листопада в ефірі філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна 

дирекція» прозвучала інформація щодо початку експонування 

фотодокументальної виставки «До Дня Гідності та Свободи». 

  
 

19 листопада розпочато експонування фотодокументальної виставки «До 

Дня Гідності та Свободи». З документальним складом виставки 

ознайомилася учнівська молодь. 

 
 

22 листопада в ефірі філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна 

дирекція» прозвучала інформація щодо початку експонування 

фотодокументальної виставки «Палає пам’яті свіча». До 85-х роковин 

Голодомору 1932–1933 років в Україні. 

 
 

23 листопада початок експонування фотодокументальної виставки «Палає 

пам’яті свіча». До 85-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні. З 

документальним складом виставки ознайомилася учнівська та студентська 

молодь. 

 
 

      5 грудня підготовка для блоку новин журналістами філії ПАТ «НСТУ» 

«Чернігівська регіональна дирекція» телепередачі щодо діяльності Державного 

архіву Чернігівської області. 

 
 



6 грудня на власному веб-сайті Державного архіву Чернігівської області в 

розділі «Анонси» розміщено повідомлення щодо проведення Дня відкритих 

дверей. 

  
 

7 грудня у Державному архіві Чернігівської області проведено День 

відкритих дверей. 

 

 

     12 грудня розпочалося  експонування в он-лайн режимі фотодокументальної 

виставки «До 130-річчя Пухтинського В.К.»  

 
 

28 грудня відбувся огляд літератури, що надійшла до науково-довідкової 

бібліотеки Державного архіву Чернігівської області.  

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


