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ВИСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ЗУСТРІЧІ...
У Державній архівній службі України (Укрдержархіві)
8 січня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова та заступник директора ЦДАВО України Н. Маковська взяли участь у засіданні міжвідомчої
робочої групи з підготовки та проведення у 2019 році урочистих державних
заходів із нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–
1921 років та вшанування пам’яті її учасників, яке відбулося під головуванням державного секретаря Міністерства культури України Р. Карандєєва.
9 січня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова взяла участь у
засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного
розвитку.
15 січня 2019 року
У Верховній Раді України відкрито виставку архівних документів «Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії України», до експозиції якої увійшли документи ЦДАВО України.
16 січня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова взяла участь у
презентації унікальних історичних артефактів під час дипломатичного прийняття «Скарби нації» у Національному заповіднику «Софія Київська».
18 січня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова взяла участь в
урочистому відкритті виставки «Лицарям Української Народної Республіки
присвячується» до 100-річчя проголошення Акта Злуки 22 січня 1919 року.
22 січня 2019 року
У приміщенні Музею «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська» з нагоди відзначення Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) відкрито виставку за участі
Міністра юстиції України П. Петренка, заступника Міністра юстиції України
Д. Чернишова та Голови Державної архівної служби України Т. Баранової.
У рамках заходу було продемонстровано оригінал Універсалу Директорії УНР
про злуку із ЗУНР.
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23 січня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова взяла участь у
відкритті нового освітнього художньо-документального проекту до 110-річчя
української художниці Марії Примаченко та Дня соборності України – «Жіночий вимір: Марія Примаченко».
12 лютого 2019 року
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся публічний звіт Голови Державної архівної служби України Т. Баранової
про підсумки діяльності Укрдержархіву у 2018 році.
13 лютого 2019 року
Під головуванням Голови Державної архівної служби України Т. Баранової відбулося засідання Науково-видавничої ради Укрдержархіву.
19 лютого 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова виступила на
щорічному круглому столі архівістів із міжнародною участю «Оцифрування
документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи», що відбувся на базі
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
20 лютого 2019 року
Відбулося спільне засідання громадської та науково-експертної рад при
Укрдержархіві.
21 лютого 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова взяла участь в
урочистостях із нагоди 100-річного ювілею української системи державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися в Міністерстві юстиції України.
26 лютого 2019 року
Під головуванням Голови Державної архівної служби України Т. Баранової відбулося розширене засідання колегії Укрдержархіву за підсумками роботи архівних установ у 2018 році.
11 березня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова зустрілася із Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Дж. Ліоном.
22 березня 2019 року
За підтримки Державної архівної служби України у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційна діяльність: історія, сьогодення,
майбутнє».

У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО України)
3 січня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено добірку документів «Календар
Української революції. Січень 1919 р.».
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4 січня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у засіданні міжвідомчої робочої групи з підготовки та проведення у 2019 році урочистих державних заходів із нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції
1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників, яке відбулося під головуванням державного секретаря Міністерства культури України Р. Карандєєва.
4 січня 2019 року
Журналісти телеканалу «UA: Перший» провели зйомку документів із
фондів архіву для випуску програми «Розсекречена історія», присвяченого
100-річчю Акта Злуки УНР і ЗУНР.
15 січня 2019 року
У Верховній Раді України відкрилася виставка «Світовий тріумф «Щедрика» – 100 років культурної дипломатії України», приурочена 100-річчю європейських гастролей Української Республіканської Капели і закордонної промоції «Щедрика». На виставці були представлені документи із фондів архіву.
17 січня 2019 року
Журналісти Творчого об’єднання «Київ» Національної суспільної телерадіокомпанії України відзняли оригінал Акта Злуки УНР і ЗУНР та взяли інтерв’ю у заступника директора архіву Н. Маковської для підготовки програми
«Тема дня», присвяченої Дню Соборності України.
17 січня 2019 року
У приміщенні архіву журналісти ТОВ «ТРК Україна» провели зйомки
сюжету для інформаційної програми «Сьогодні» до 100-річчя проголошення
Акта Злуки УНР і ЗУНР. Коментарі надала заступник директора архіву Н. Маковська.
18 січня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська, начальники відділів О. Єфремова та О. Редько взяли участь у відкритті виставки в Національному музеї
історії України до 100-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР «Лицарям Української
Народної Республіки присвячується». Одним із головних експонатів виставки
став оригінал Універсалу Директорії УНР про злуку УНР і ЗУНР, що зберігається в ЦДАВО України.
22 січня 2019 року
Оригінал Акта Злуки УНР і ЗУНР, що зберігається в ЦДАВО України,
представлено на виставці документів, відкритій Міністром юстиції України
П. Петренком разом із заступником Д. Чернишовим та Головою Державної
архівної служби Т. Барановою в музеї «Будинок митрополита» Національного
заповідника «Софія Київська».
22 січня 2019 року
В. о. директора архіву А. Обжелян та заступник директора архіву Н. Маковська надали інтерв’ю телеканалу «4 Канал Київ» про оригінал Акта Злуки
УНР і ЗУНР під час експонування його на виставці в музеї «Будинок митрополита» Національного заповідника «Софія Київська».
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22 січня 2019 року
На веб-сайті архіву розміщено електронну виставку «Об’єднаними... зусиллями... будувати нероздільну самостійну державу українську...» до 100-річчя Акта Соборності.
22 січня 2019 року
Архівіст І категорії відділу використання інформації документів Т. Водотика взяла участь у прямому ефірі програми «Тема дня» до Дня Соборності
України на Центральному каналі.
26 січня 2019 року
На веб-сайті архіву представлено виставку документів до 100-річчя тріумфального закордонного турне Української Республіканської Капели під орудою Олександра Кошиця «Ваша праця буде записана на сторінках історії...».
1 лютого 2019 року
У рамках проекту «Українська революція: архівні хроніки» на веб-сайті
архіву розміщено «Календар Української революції. Лютий».
15 лютого 2019 року
Оригінал Акта незалежності України, який зберігається в ЦДАВО України, презентовано під час урочистого відкриття у Верховній Раді України Порталів «Конституція України» та «Акт проголошення незалежності України».
15 лютого 2019 року
Співробітники архіву взяли участь у роботі круглого столу «Крим – це
Україна. Документальні свідчення в архівах України», що відбувся в ЦДАГО
України. З доповіддю «Документи ЦДАВО України у висвітленні історії Криму» виступила завідувач сектору публікації документів Н. Григорчук.
19 лютого 2019 року
В. о. директора архіву А. Обжелян взяла участь у обговоренні доповідей
на щорічному круглому столі архівістів із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи», що відбувся на базі
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
21 лютого 2019 року
У Міністерстві юстиції України під час урочистостей з нагоди 100-річного ювілею української системи державної реєстрації актів цивільного стану
презентовано тематичну добірку документів із фондів ЦДАВО України.
22 лютого 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська надала інтерв’ю представникам
редакції телеканалу ICTV для підготовки сюжету про «нацистське золото» в
історичному проекті з робочою назвою «Історичні паралелі».
25 лютого 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська ознайомила з документами
архіву журналістку Г. Чертову, яка працює над проектом телеканалу «1+1»
«Таємниці великих українців. Симон Петлюра».
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28 лютого 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому розглянуто підсумки роботи в 2018 році та пріоритети на 2019 рік.
1 березня 2019 року
У рамках проекту «Українська революція: архівні хроніки» архів презентував «Календар Української революції. Березень 1919 року».
11 березня 2019 року
У рамках зустрічі Голови Державної архівної служби України Т. Баранової із Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні
Дж. Ліоном проведено екскурсію для працівників Посольства Держави Ізраїль в Україні та співробітників Бюро «Натів» при Канцелярії Прем’єр-міністра
Держави Ізраїль.
11 березня 2019 року
На веб-сайті архіву розміщено електронну добірку документів «До 205-ї
річниці від дня народження Тараса Шевченка».
11 березня 2019 року
Відбулася робоча зустріч заступника директора архіву Н. Маковської та
представника Генерального Штабу Збройних Сил України В. Павлова, під час
якої обговорювалися перспективні напрями співробітництва двох інституцій.
14 березня 2019 року
Документи з фондів ЦДАВО України увійшли до складу документальної
виставки он-лайн «До 80-річчя з дня проголошення незалежності Карпатської
України», розміщеної на порталі Державної архівної служби України.
22 березня 2019 року
У приміщенні Академії Державної пенітенціарної служби відкрито виставку документів «Об’єднаними... зусиллями... будувати нероздільну самостійну державу українську...» до 100-річчя Акта Соборності, підготовлену
співробітниками архіву.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України
(ЦДАГО України)
09 січня 2019 року
До 160-ї річниці від дня народження українського науковця та громадсько-політичного діяча С. Смаль-Стоцького на сторінці архіву в соціальній
мережі Facebook розміщено архівні документи про його діяльність.
19 січня 2019 року
На телеканалі «1+1» демонструвався документальний фільм «Скарби нації» з циклу «Україна. Повернення своєї історії», в якому використані документи із фондів архіву.
21 січня 2019 року
До 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР на веб-сайті архіву
доповнено виставку «Українська революція в особах» документами про державних діячів періоду національно-визвольних змагань 1917–1921 років.
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22 січня 2019 року
До 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР на сторінці архіву в
соціальній мережі Facebook розміщено архівні документи про ті події.
01 лютого 2019 року
До 90-ї річниці створення Організації українських націоналістів на
веб-сайті архіву розміщено виставку документів із фондів архіву.
07 лютого 2019 року
Документи із фондів архіву про Українську автокефальну православну
церкву та її духовних діячів представлені на виставці «Православ’я. Україна.
Історія» у Львівському музеї історії релігії.
15 лютого 2019 року
Відбувся круглий стіл на тему: «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України», в якому взяли участь заступник Міністра юстиції
України Д. Чернишов та Голова Державної архівної служби України Т. Баранова, Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Р. Чубаров та заступник Голови Меджлісу А. Чийгоз, радник Міністра
інформаційної політики України Ю. Каздобіна, представники державних архівів, науково-дослідних інституцій та навчальних закладів вищого рівня.
19 лютого 2019 року
Директор архіву О. Бажан взяла участь у засіданні щорічного круглого
столу архівістів із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних
архівів: проблеми та перспективи», який проходив на базі ЦДКФФА України
імені Г. С. Пшеничного.
20 лютого 2019 року
До Дня Героїв Небесної Сотні на сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook розміщено архівні документи про події Євромайдану.
20 лютого 2019 року
До 120-ї річниці від дня народження одного із організаторів партизанського руху опору на території України в роки Другої світової війни С. Руднєва на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено пов’язані з
ним документи, що зберігаються в архіві.
25 лютого 2019 року
Документи архіву із фонду «Колекція позасудових справ реабілітованих»
представлені у спільному спецпроекті ТСН, державних архівів України і Центру дослідження визвольного руху «Як знищували перших українських міністрів».
28 лютого 2019 року
Відбулася презентація науково-документального видання «Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції», в якому представлені
документи про репресованих комуністичним тоталітарним режимом міністрів
періоду національно-визвольних змагань 1917–1921 років, що зберігаються у
фонді «Колекція позасудових справ реабілітованих» ЦДАГО України.
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05 березня 2019 року
У рамках освітньо-пізнавальних проектів архіву «Архівна аудиторія історика» та кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Крок назустріч» директор архіву О. Бажан провела для студентів 2-го курсу семінарське заняття
на тему: «Документи із фондів Центрального державного архіву громадських
об’єднань України як джерело вивчення історії України ХХ–ХХІ століття».
09 березня 2019 року
До 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка на сторінці архіву в
соціальній мережі Facebook розміщено архівні документи про вшанування
пам’яті Великого Кобзаря в Україні та за її межами.
15 березня 2019 року
До 80-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України в газеті Верховної Ради України «Голос України» вийшла друком стаття архівіста
І категорії сектору використання інформації та довідкового апарату М. Гречка «Ми рішили взятися за історичний труд будови нашої обкроєної, однак
до самостійности піднесеної Країни», підготовлена за документами із фондів
ЦДАГО України.
15 березня 2019 року
Відбувся круглий стіл на тему: «Інститути громадянського суспільства:
від суспільної думки до формування Національного архівного фонду», організований спільно з громадськими організаціями «Академія політичних наук»
та «Рада національних спільнот України».
20 березня 2019 року
На веб-сайті архіву у рубриці «Фонди» розміщено оцифровані описи
№№ 2, 3 фонду № 7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки
молоді України (Молодь за демократичний соціалізм)».

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)
14 січня 2019 року
Відбулася зустріч директора архіву І. Маги та головного наукового співробітника відділу формування НАФ В. Тихенка із завідувачкою Бібліотеки
і Архіву ім. Т. Шевченка в Лондоні (Велика Британія), доктором філософії
Л. Пекарською. Обговорювалися питання формування архіву профільними
документами та окреслені можливі шляхи повернення в Україну спадщини
відомих українців.
21 січня 2019 року
На офіційному веб-сайті та офіційній сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook репрезентовано відеоролик документальної он-лайн виставки «Загартовані безсмертям» до Дня Соборності України та 100-річчя проголошення
незалежності УНР.
21 січня 2019 року
До архіву на постійне зберігання надійшли періодичні та друковані діаспорні видання відомої української церковно-громадської діячки зі США
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Я. Француженко-Губаржевської. Передані документи висвітлюють життя,
громадсько-політичну, культурно-освітню та релігійну діяльність української
діаспори в Європі та США.
25 січня 2019 року
Директор архіву І. Мага, в. о. начальника відділу формування НАФ О. Мажара та головний спеціаліст відділу формування НАФ В. Сємков зустрілися із
заступником Голови Асоціації «Українці Казахстану», головним редактором
Республіканської газети українців Казахстану «Українські новини», головою
Українського Товариства «ВАТРА» (Астана, Казахстан) Т. Чернегою та викладачем Української Недільної Школи, що діє при цьому Товаристві, С. Чернегою. Сторони розглянули можливості взаємовигідної співпраці, поповнення НАФ документами зарубіжної україніки, підготовки спільних виставкових
проектів та налагодження співпраці з українською діаспорою, що проживає в
Казахстані.
1 лютого 2019 року
Відбувся день відкритих дверей «Архіви вищій школі», у якому взяли
участь завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності столичного ПВНЗ «Європейський університет», доктор філософії в
галузі ділового адміністрування Ю. Палеха, доцент цієї ж кафедри, кандидат
історичних наук Н. Московченко та асистент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ імені Тараса Шевченка Н. Коломієць.
У рамках заходу обговорювалася співпраця науковців з архівом, що завершилася підписанням договору між архівом та ПВНЗ «Європейський університет».
10 лютого 2019 року
У Культурному Центрі Посольства України в Грецькій Республіці
(м. Афіни) у рамках тематичного вечора «100 років Соборності України» була
репрезентована міжнародна мандрівна документальна виставка «Загартовані
безсмертям», підготовлена ЦДАЗУ до відзначення 100-річчя Армії УНР. Захід відбувся за сприяння Центру підтримки і розвитку української культурної
спадщини «Трембіта» під егідою Посольства України в Грецькій Республіці та
за участі представників українських об’єднань Греції, грецької громадськості, Греко-Української Палати, лідерів та представників національних меншин
Греції, релігійної громади, журналістів, учнів українських шкіл.
19 лютого 2019 року
Працівники архіву взяли участь у щорічному круглому столі архівістів
із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного
фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми
та перспективи», що проводився під егідою Спілки архівістів України за підтримки Міністерства юстиції України та Державної архівної служби України
на базі ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
26 лютого 2019 року
Директор архіву І. Мага та заступник директора – головний зберігач фондів ЦДАЗУ І. Казімірова взяли участь у розширеному засіданні колегії Державної архівної служби України за підсумками роботи у 2018 році та завданнями на 2019 рік.
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27 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті та офіційній сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook презентовано документальну он-лайн виставку «Взяв би я бандуру…», присвячену ролі бандури та кобзи в історії України.
6 березня 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву за підсумками роботи у
2018 році та визначення пріоритетних завдань на 2019 рік.
7 березня 2019 року
На офіційному веб-сайті та офіційній сторінці архіву в соціальній мережі
Facebook репрезентовано документальну он-лайн виставку з нагоди 205-річчя
від дня народження Т. Шевченка «Тарас Шевченко – об’єднуючий символ
українців у світі».
12 березня 2019 року
Відбулася зустріч директора архіву І. Маги та головного архівіста відділу використання інформації документів Н. Лихолоб із керівником інформаційно-аналітичної агенції «Українська інформаційна служба», кореспондентом всеукраїнського тижневика «Шлях Перемоги», краєзнавцем Г. Жибаком.
Сторони обговорили можливості співробітництва у створенні спільних культурно-просвітницьких проектів, публікаційній діяльності, поповненні НАФ
документами зарубіжної україніки та налагодженні співпраці з українською
діаспорою.

У Центральному державному архіві-музеї літератури
і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)
3 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
105-ї річниці від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в
мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському письменнику та кінодраматургу Ю. Збанацькому (1914–1994).
11 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
90-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському
кінорежисеру та сценаристу М. Мащенку (1929–2013).
17 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «Архів-музей на допомогу вчителям» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження»,
українському поету, перекладачу та архівісту В. Свідзинському (1885–1941).
22 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та до Дня Соборності України на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет
розміщено інформаційне повідомлення, присвячене 1040-річчю від дня народження і 1000-річчю княжіння Ярослава Мудрого (978–1054).
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23 січня 2019 року
В арт-вестибюлі станції метро «Золоті ворота» КП «Київський метрополітен» відкрився новий освітній художньо-документальний проект до
110-річчя української художниці Марії Примаченко та Дня соборності України – «Жіночий вимір: Марія Примаченко», в якому представлені документи
архіву-музею.
24 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
140-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в
мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському композитору, музикознавцю, лауреату Шевченківської премії (1964)
С. Людкевичу (1879–1979).
24 січня 2019 року
Відбулася презентація каталога «Творчість П. Ф. Альошина у фондах
Національного заповідника «Софія Київська», одним з упорядників якого виступила постійний користувач та популяризатор фондів ЦДАМЛМ України,
історик, києвознавець О. Мокроусова.
30 січня 2019 року
У загальноосвітній школі № 1 м. Українка відбулося свято музики під
назвою «АВЕ БАЯН» за участі заслуженої артистки України, баяністки-віртуоза В. Скляр-Кондрашевської, організоване відділом ЦДАМЛМ України
«Літературно-мистецькі Плюти».
30 січня 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова узяла участь у презентації серії книжок «Митці на прицілі» (упорядник та автор наукового апарату – літературознавець, заступник директора Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН
України С. Гальченко).
31 січня 2019 року
У рамках віртуального проекту «Франківці у фондах архіву-музею» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському акторові театру та кіно, народному артисту СРСР Є. Пономаренку (1909–1994).
7 лютого 2019 року
У рамках віртуального проекту «Архів-музей на допомогу вчителям» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене представнику «Розстріляного відродження»,
українському поету-неокласику, літературознавцю, перекладачу М. Драй-Хмарі (1889–1939).
11 лютого 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та до 105-ї
річниці від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українській
письменниці Л. Письменній (1914–1992).
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12 лютого 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова взяла участь у публічному звіті Голови Державної архівної служби України Т. Баранової про підсумки діяльності
Укрдержархіву у 2018 р., який відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
13 лютого 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
110-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському кінорежисеру В. Іванову (1909–1981).
14 лютого 2019 року
У рамках літературно-музичного проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» відбувся авторський вечір української дитячої письменниці, поетеси,
барда В. Захабури під назвою «Колискова для коханого».
15 лютого 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова взяла участь у засіданні круглого столу «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України», що відбувся у ЦДАГО України.
19 лютого 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова узяла участь у засіданні щорічного
круглого столу архівістів із міжнародною участю «Оцифрування документів
Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи», який відбувся у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, та виступила з доповіддю «Проект «Український
авангард Digital»: з досвіду ЦДАМЛМ України зі створення цифрового фонду
користування документами НАФ».
20 лютого 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди
130-річчя від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському композитору та педагогу Л. Ревуцькому (1889–1977).
1 березня 2019 року
У рамках віртуального проекту «Франківці у фондах архіву-музею» на
інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському акторові театру та кіно, народному артисту СРСР, народному артисту УРСР, лауреату Державної премії
України ім. Т. Шевченка В. Дальському (1912–1998).
5 березня 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву-музею, присвячене обговоренню підсумків діяльності у 2018 році та пріоритетам на 2019 рік.
5 березня 2019 року
Архів-музей виступив співорганізатором виставки «Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря», що відкрилася в Державному архіві Київської
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області, та надав для експозиції документи з життя і творчості великого Кобзаря (рукописи віршів, автобіографія та світлини).
15 березня 2019 року
У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та до 100-ї річниці від дня народження на інформаційних ресурсах архіву-музею в мережі
Інтернет розміщено інформаційне повідомлення, присвячене українському
письменнику, драматургу, лауреату Шевченківської премії (1977) О. Коломійцю (1919–1994).
18 березня 2019 року
Відбулася зустріч директора архіву-музею О. Чижової з українським художником, графіком, монументалістом, мислителем О. Дубовиком, під час
якої обговорювалися етапи формування особового архівного фонду та спільні
виставкові проекти.
19 березня 2019 року
Відбулася зустріч на тему: «Історична тематика у творчості Тараса Шевченка», гостею якої стала українська письменниця, кандидат філологічних
наук, старший науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України; автор монографії «Історична
пам’ять Т. Г. Шевченка: спроба реконструкції» Р. Харчук.
20 березня 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова, заступник директора архіву-музею
Т. Малярчук та співробітники відділу використання інформації документів
відвідали презентацію проекту «Автентична Україна», реалізованого Міністерством культури України у співпраці з компанією Google Україна, та представили виставковий проект до 150-річчя Національної опери України, суголосний з тематичним наповненням віртуальної платформи.
21 березня 2019 року
Відбулася зустріч директора архіву-музею О. Чижової з українським художником, архітектором та скульптором, який працює у монументальному
мистецтві, станковій та книжковій графіці В. Мельниченком, у рамках якої
митець започаткував свій особовий фонд та передав на зберігання до архіву
цінні документи з власного архіву.
25 березня 2019 року
Директор архіву-музею О. Чижова та старший зберігач сектору зберігання та обліку музейних предметів О. Мельничук відвідали семінар «Цифра в
інституціях пам’яті: для чого та як. Досвід Естонії», організований з нагоди
запуску нової тренінгової програми ProMuseum, що реалізується ГО «Український центр розвитку музейної справи» у співпраці з Національним музеєм
історії України у Другій світовій війні та Естонським військовим музеєм.
26 березня 2019 року
До архіву-музею завітала група бібліотекарів із Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської,
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Хмельницької, Черкаської, Чернігівської обласних бібліотек України для юнацтва і молоді та м. Києва.

У Центральному державному електронному архіві України
(ЦДЕА України)
22 січня 2019 року
У рамках упровадження системи електронного документообігу «АСКОД»
у діяльність центральних державних архівних установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, архівом як адміністратором системи було
проведено робочу нараду з питань роботи в СЕД «АСКОД» із працівниками
ЦДАЗУ.
22 січня 2019 року
Працівники архіву взяли участь в урочистому відкритті нового освітнього
художньо-документального проекту до 110-річчя української художниці Марії
Примаченко та Дня соборності України – «Жіночий вимір: Марія Примаченко», що відбувся у надземному вестибюлі станції «Золоті ворота» Київського
метрополітену.
24 січня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у робочій нараді під головуванням заступника Голови Державного агентства з питань електронного
урядування України В. Бакала з питань обговорення подальших дій щодо
впровадження нового формату електронного документа, затвердженого
наказом Голови Державного агентства з питань електронного урядування
України від 07.09.2018 № 60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2018 за № 1309/32761, в системі електронної взаємодії органів виконавчої влади, системі відомчої інформаційно-телекомунікаційної системи
«ЕЛАРСИС», системі електронного документообігу в органах державної
влади.
30 січня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк у складі делегації Укрдержархіву взяв
участь у робочій нараді з питань обговорення дотримання архівними установами, що належать до сфери управління Укрдержархіву, вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час надання платних послуг цими
установами, яка відбулася в Антимонопольному комітеті України.
05 лютого 2019 року
Працівники архіву дистанційно взяли участь у роботі IІ Міжнародної
дистанційної науково-методичної конференції «Передові технології реалізації
освітніх ініціатив», що відбулася на базі кафедри документознавства ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», співорганізатором якої виступив ЦДЕА України.
15 лютого 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у засіданні круглого столу на
тему: «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України», що
відбувся у ЦДАГО України.
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19 лютого 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк, заступник директора архіву Л. Паламарчук, начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів
Ю. Чернятинська взяли участь у роботі щорічного круглого столу архівістів
із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного
фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи», що відбувся у читальній залі ЦДКФФА України імені
Г. С. Пшеничного, співорганізатором якого виступив ЦДЕА України.
26 лютого 2019 року
Директор архіву Ю.Ковтанюк та заступник директора архіву Л. Паламарчук взяли участь у розширеному засіданні колегії Укрдержархіву, що відбулася в актовій залі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
05 березня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у музейно-архівному проекті
«Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря», присвяченому 205-річчю
від дня народження Т. Шевченка, що відбувся у виставковій залі Державного
архіву Київської області.
19 березня 2019 року
Заступник директора архіву Л. Паламарчук взяла участь у робочій нараді
щодо створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і
культурних цінностей «Портал «Культурна спадщина України», організованій
відділом із питань музейної справи Міністерства культури України.
22 березня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційна діяльність: історія, сьогодення,
майбутнє», що відбулася у Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова, та виступив із доповіддю «Концептуальні засади розвитку
архівної справи в Україні».

У Центральному державному кінофотофоноархіві України
імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного)
17 січня 2019 року
У кінозалі архіву відбувся кінолекторій «Мовою кіно: Життя як творчість. Контроверсійний геній Сергій Параджанов», присвячений 95-річчю від
дня народження відомого кінорежисера, сценариста й художника.
17 січня 2019 року
До Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР
і ЗУНР на офіційному веб-сайті архіву презентовано виставку фотодокументів
«Шляхами єднання…».
22 січня 2019 року
У приміщенні Музею «Будинок митрополита» Національного заповідника
«Софія Київська» відбулося відкриття виставки архівних документів, присвяченої Дню Соборності України та 100-річчю проголошення Акта Злуки УНР
і ЗУНР, співорганізатором якої виступив ЦДКФФА України імені Г. С. Пше-
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ничного. Під час заходу також презентовано тематичну відеодобірку з архівних кінодокументів.
14 лютого 2019 року
Директор архіву В. Берковський, начальник відділу використання інформації документів Т. Макарова та провідний спеціаліст відділу І. Закринична
взяли участь в урочистому відкритті виставки «Перлини київського фарфору» музею «Київський фарфор», співорганізатором якої виступив ЦДКФФА
України імені Г. С. Пшеничного.
14 лютого 2019 року
До 5-ї річниці Революції Гідності та до Дня Героїв Небесної Сотні на
офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку фотодокументів «У полум’ї
Майдану…».
15 лютого 2019 року
Співробітники архіву взяли участь у круглому столі «Крим – це Україна.
Документальні свідчення в архівах України», що відбувся у ЦДАГО України. У рамках заходу директор архіву В. Берковський виступив із доповіддю
на тему: «Документи Центрального державного кінофотофоноархіву України
імені Г. С. Пшеничного до історії Криму» та презентацією тематичної відеодобірки з архівної колекції.
19 лютого 2019 року
На базі архіву відбувся щорічний круглий стіл архівістів із міжнародною
участю «Оцифрування документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи».
05 березня 2019 року
З нагоди 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка у Державному
архіві Київської області відбулося відкриття музейно-архівного проекту «Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря», співорганізатором якого виступив ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного. У рамках заходу презентовано кіно- та фотодокументи з архівної колекції.
06 березня 2019 року
За сприяння архіву в ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів» відбувся вечір пам’яті режисера-документаліста, кінооператора
І. Гольдштейна з показом кінофільмів митця з архівної колекції.
12 березня 2019 року
У рамках програми OPEN POLAND архів відвідала делегація Національної фільмотеки – Аудіовізуального інституту (FINA) Республіки Польща.
22–30 березня 2019 року
Архів виступив співорганізатором XVI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, що проходив у Києві.
У рамках фестивалю поза конкурсною програмою відбулася ретроспектива
фільмів кінорежисера О. Коваля з архівної колекції архіву.
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У Центральному державному науково-технічному архіві України
(ЦДНТА України)
4 січня 2019 року
У приміщенні навчального центру «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (ХНУ імені В. Н. Каразіна) відбулося святкування 5-річного ювілею «ЛандауЦентру». Науковий співробітник відділу використання інформації документів Г. Голубкіна та провідний
спеціаліст цього ж відділу Ю. Коваль взяли участь у цьому заході.
22 січня 2019 року
В інформаційно-виставковому центрі «Бузок» відбулося урочисте відкриття фотовиставки «Крок за межі звичного». Виставку відвідали начальник
відділу використання інформації документів А. Алєксєєнко та науковий співробітник цього ж відділу Г. Голубкіна. Захід присвячено 85-річному ювілею
АТ «Турбоатом» – одного з фондоутворювачів ЦДНТА України.
24 січня 2019 року
У НДІ астрономії ХНУ імені В. Н. Каразіна відбулося засідання Вченої
ради, присвячене дослідженню історії астрономії в Харкові (знахідки та відкриття 2018 року). У роботі засідання взяв участь директор архіву М. Балишев.
4 лютого 2019 року
У ХНУ імені В. Н. Каразіна відбулася робоча нарада, на якій обговорювалися питання створення Харківської обласної організації Спілки архівістів
України, організації заходів із відзначення 50-річного ювілею ЦДНТА України, проведення круглого столу, присвяченого актуальним питанням архівної
справи (на базі ХНУ імені В. Н. Каразіна). У робочій нараді взяли участь
від ЦДНТА України: директор М. Балишев, начальник відділу використання
інформації документів А. Алєксєєнко, науковий співробітник цього ж відділу
Г. Голубкіна. Від ХНУ імені В. Н. Каразіна: декан історичного факультету
С. Литовченко, заступник декана з наукової роботи Р. Любавський.
5 березня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку документів «Відкрите акціонерне товариство «Український генеральний інститут з проектування
підприємств штучного волокна» (ВАТ «Укргіпроштув») – провідний інститут комплексного проектування». Виставку підготувала головний науковий
співробітник відділу використання інформації документів О. Мащенко. Для
експонування відібрані документи з фонду Р-248, опрацьовані інститутом за
період 1963–2009 рр., що відображають основні напрями діяльності інституту
з виконання повного комплексу проектно-вишукувальних робіт із розробки
підприємств хімічних волокон, їхніх технологічних процесів.
6 березня 2019 року
Відповідно до плану підвищення кваліфікації працівників архіву було
проведено День Служби науково-технічної інформації (СНТІ). Начальник
відділу використання інформації документів А. Алєксєєнко розповіла колегам про нові нормативно-методичні розробки в галузі архівної справи, цікаві
публікації у фаховому журналі «Архіви України» та інновації архівної діяль-
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ності. Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД Н. Дудник прочитала доповідь на тему: «Складання передмови до опису науково-технічної
документації постійного зберігання». Архівіст І категорії сектору довідкового
апарату та обліку документів Т. Науменко провела чергове практичне заняття
для працівників, які працюють у середовищі системи електронного документообігу «АСКОД».
27 березня 2019 року
У читальній залі архіву для студентів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відбулася презентація виставки
«Лідеру українського важкого енергомашинобудування – 85 років! Діяльність
АТ «Турбоатом» за документами ЦДНТА України». Науковий співробітник
відділу використання інформації документів Г. Голубкіна на прикладі документів архіву висвітлила історію розвитку та досягнень заводу, неординарних
конструкторських й раціоналізаторських рішень його співробітників.

У Державному архіві Житомирської області
21 січня 2019 року
З нагоди відзначення 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР у
приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «До 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР».
22 січня 2019 року
Працівники архіву взяли участь в урочистих заходах із відзначення Дня
Соборності України та 100-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР. Учасники заходу
утворили «живий ланцюг» єднання та під супровід оркестру Житомирського
військового інститут імені С. П. Корольова пронесли багатометровий прапор
України від Свято-Михайлівського собору до Житомирської обласної філармонії імені С. Ріхтера, де відбулося зачитування Універсалу Директорії УНР.
24 січня 2019 року
Заступник начальника відділу використання інформації документів НАФ
та довідкового апарату В. Дідківська провела практичне заняття зі студентами
2 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Головний спеціаліст відділу контролю та організації роботи експертно-перевірної комісії С. Єрмолюк ознайомив студентів з основами формування архівних справ.
24 січня 2019 року
Головний спеціаліст відділу використання інформації документів НАФ
та довідкового апарату Р. Кондратюк провів лекцію та ознайомив студентів
Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка з архівними
документами, розміщеними на стендовій виставці «До 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР».
25 січня 2019 року
Студенти 12-ї групи Житомирського професійного політехнічного ліцею, які навчаються за професією «Оператор комп’ютерного набору, офісний
службовець», ознайомилися з архівними документами на стендовій виставці
у приміщенні архіву.
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29 січня 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому підбито підсумки
роботи архівних установ області за 2018 рік, проаналізовано виконання основних показників Плану розвитку архівної справи за 2018 рік.
30 січня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Шимченко, як посадова особа з питань
цивільного захисту, взяла участь у методичному зібранні керівного складу цивільного захисту Богунського району м. Житомира.
04 лютого 2019 року
На звернення Посольства України в Чеській республіці в архіві за участі
чеського режисера М. Магдала проходили зйомки авторського документального фільму про Голодомор в Україні в 1932–1933 роках.
11 лютого 2019 року
Відкрито виставку оригіналів документів НАФ «До 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан».
21 лютого 2019 року
Головний спеціаліст відділу використання документів НАФ та довідкового апарату Р. Кондратюк взяв участь у навчальному семінарі з питань повноважень і відповідальності місцевих органів у сфері охорони та збереження
культурної спадщини, організованому Міністерством культури України спільно з управлінням культури та туризму облдержадміністрації.
23 лютого 2019 року
Директор архіву І. Слобожан взяв участь у підвищенні кваліфікації за
тренінговою програмою «Ефективна комунікація керівників і лідерство».
11 березня 2019 року
Директор архіву І. Слобожан взяв участь у засіданні ради регіонального
розвитку при Житомирській обласній державній адміністрації за участі Президента України П. Порошенка.
14 березня 2019 року
На телеканалі «UA. Житомир» вийшло в ефір інтерв’ю головного спеціаліста відділу використання документів НАФ та довідкового апарату Р. Кондратюка з нагоди Дня українського добровольця.
14 березня 2019 року
Проведено екскурсію для співробітників комунального закладу «Житомирський краєзнавчий музей» з експонуванням унікальних документів НАФ.
15 березня 2019 року
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «До 80-річчя з дня
проголошення Карпатської України».
18 березня 2019 року
Відкрито виставку архівних та фотодокументів «До 100-річчя газети
«Житомирщина».
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22 березня 2019 року
Спільно з Житомирським коледжем культури і мистецтв імені Івана Огієнка відбулося засідання круглого столу на тему: «З історії газетно-видавничої
діяльності на Волині та Житомирщині».

У Державному архіві Запорізької області
04 січня 2019 року
До 80-річчя створення Запорізької області на офіційному веб-сайті архіву
розміщено виставку архівних документів «Етапи формування Запорізької області (до 80-річчя створення області)».
16 січня 2019 року
Відбулося чергове засідання колегії архіву про підсумки роботи за 2018
рік та планування на 2019 рік.
22 січня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку архівних документів
«До 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки».
28 січня 2019 року
До 80-річчя створення Запорізької області на офіційному веб-сайті архіву
розміщено публікацію та виставку архівних документів «Запорізькій обласній
філармонії 80 років (до 80-річчя філармонії)».
31 січня 2019 року
У Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів
заступник директора архіву О. Ядловська виступила модератором у тематичних заняттях та круглому столі «Запорізькій області – 80: історія народження
мовою архівних документів».
13 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку архівних документів
«Повернувся з Сибіру» про журналіста, політв’язня М. Попеля (до 110-річчя
від дня народження).
22 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку архівних документів
«Перший випуск газети «Більшовик Запоріжжя» (нині – «Индустриальное Запорожье»)» до 80-річчя створення Запорізької області.
22 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено виставку архівних документів
«80 років (1939) Запорізькому обласному радіомовленню» до 80-річчя створення Запорізької області.
28 лютого 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії за участю його працівників, працівників архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів. На засіданні були підбиті підсумки роботи архівних установ області за
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2018 рік, визначено завдання на 2019 рік та розглянуто питання про роботу
архіву щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і
протидії корупції у 2018 році.

У Державному архіві Івано-Франківської області
21 січня 2019 року
У приміщенні архіву організовано тематичну виставку архівних документів «На шляху до соборної України», присвячену 100-річчю проголошення
Акта Злуки УНР і ЗУНР.
28 січня 2019 року
На офіційній веб-сторінці архіву в рубриці «Документальні online-виставки» розміщено постійно діючу он-лайн виставку «Пам’яті героїв Крут».
14 лютого 2019 року
На офіційній веб-сторінці архіву в рубриці «Документальні online-виставки» розміщено постійно діючу он-лайн виставку «Незагоєна рана Афгану».
15 лютого 2019 року
На офіційній веб-сторінці архіву в рубриці «Документальні online-виставки» розміщено постійно діючу он-лайн виставку «Майдан, що змінив час»,
присвячену Революції гідності.
21 лютого 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому підбито підсумки
роботи архівних установ області за 2018 рік та визначено пріоритетні завдання на 2019 рік.
28 лютого 2019 року
Вийшла друком стаття начальника відділу звернень громадян, діловодного забезпечення та контролю А. Сміжака у газетах «Вперед», «Західний
кур’єр» під назвою «До історії грошей доби німецької окупації».
04 березня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено статтю «Крути під Хустом» до
80-ї річниці від дня створення Карпатської України.

У Державному архіві Кіровоградської області
08 січня 2019 року
Працівниками архіву підготовлено інформаційний стенд до Дня визволення міста Кіровограда від нацистських загарбників у роки Другої світової
війни.
09 січня 2019 року
Тематичну рубрику «Пам’ятні та знаменні дати Другої світової війни
1939–1945 рр.» офіційного сайту архіву доповнено новими документами.
10 січня 2019 року
З нагоди відзначення 80-ї річниці утворення Кіровоградської області у
газеті «Народне слово» розміщено статтю директора архіву, голови обласної
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організації Національної спілки краєзнавців України О. Бабенка «Нашій області – вісім десятиліть!».
11 січня 2019 року
Презентовано виставку документів «Кіровоградщина: минуле й сьогодення», з якою ознайомилися священнослужителі Кропивницької єпархії Православної Церкви України.
16–17 січня 2019 року
Директор архіву О. Бабенко взяв участь у телерадіопрограмі «Радіомайдан» на каналі «Кіровоград» та в урочистому відкритті виставки «Степова
Еллада. Живописна ода рідному краю» в обласному художньому музеї.
15 лютого 2019 року
Директор архіву О. Бабенко та співробітники установи взяли участь в
ХІІ обласних літературно-краєзнавчих читаннях у літературно-меморіальному
музеї І. К. Карпенка-Карого (м. Кропивницький).
22 січня 2019 року
Презентовано виставку документів «Соборна Україна».
25 січня 2019 року
До Дня пам’яті жертв Голокосту головний археограф відділу археографії та використання документів, кандидат історичних наук В. Колєчкін
взяв участь у радіопередачі студії «Скіфія-Центр» «Голокост на території
краю».
07 лютого 2019 року
У рамках підготовки до семінару для представників об’єднаних територіальних громад із питань архівної справи і діловодства робоча група архіву
на чолі з директором архіву О. Бабенком ознайомилася з умовами зберігання
архівних документів та організацією діловодства у Великосеверинівській, Катеринівській та Соколівській сільських об’єднаних територіальних громадах
Кропивницького району Кіровоградської області.
11–13 лютого 2019 року
На базі ДНЗ «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської облдержадміністрації» відбувся триденний тематичний короткостроковий семінар для
начальників загальних відділів, начальників (завідувачів) архівних відділів
(секторів) райдержадміністрацій та міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад «Шляхи взаємодії та співпраці органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування з питань архівної справи та діловодства».
Семінар проведено за ініціативи та участі Держархіву Кіровоградської області.
15 лютого 2019 року
На офіційному сайті архіву розміщено тематичну документальну виставку «Афганська війна – 30 років відлуння».
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15 лютого 2019 року
Директор архіву О. Бабенко та співробітники установи взяли участь в
урочистому заході з нагоди 120-річчя від дня заснування обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. Чижевського.
20 лютого 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, присвячене підбиттю підсумків роботи державних архівних установ області, архівних відділів міських рад у
2018 році та пріоритетним завданням галузі на 2019 рік.
20 лютого 2019 року
Презентовано добірку архівних документів та матеріалів «Навіки в наших
серцях…», присвячену пам’яті Героїв Небесної Сотні.
25 лютого 2019 року
Доповнено новими документами тематичну рубрику «Видатні особистості нашого краю» офіційного сайту архіву про Є. Березняка, учасника Другої
світової війни, Героя України, Почесного академіка Академії педагогічних
наук України.
28 лютого 2019 року
Директор архіву. Бабенко у складі делегації співробітників архіву взяв
участь у засіданні ради регіонального розвитку під головуванням Президента
України П. Порошенка.
01 березня 2019 року
Директор архіву О. Бабенко взяв участь в урочистостях з нагоди 100-річчя від дня заснування органів Державної реєстрації актів цивільного стану
України, що відбулися у Кіровоградському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М. Л. Кропивницького.
07 березня 2019 року
У розділі «Документальні виставки on-line» офіційного сайту архіву розміщено виставку архівних документів та матеріалів «Ім’я Тараса крізь віки...»
до 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка.
12 березня 2019 року
Працівниками архіву підготовлено та розміщено в холі корпусу № 1 інформаційний стенд до 80-річчя Карпатської України.

У Державному архіві Полтавської області
21 січня 2019 року
Підготовлено документальну виставку «22 січня – День Соборності України» до 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР. Виставку відкрито
у приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації під час презентації документального фільму «100 років Української революції. Полтавщина.
1919 рік», знятого за документами архіву.
22 січня 2019 року
У газеті «Зоря Полтавщини» опубліковано статтю заступника директора
архіву – начальника відділу інформації та використання документів Т. Пу-
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стовіта «Директорія – верховна влада в період Української революції 1917–
1919 рр.».
22 січня 2019 року
Заступник директора архіву – начальник відділу інформації та використання документів Т. Пустовіт узяв участь у теле- і радіопередачі до Дня
Соборності України на філії ПАТ «НСТУ» Полтавська регіональна дирекція
«Лтава».
29 січня 2019 року
Заступник директора архіву – начальник відділу інформації та використання документів Т. Пустовіт узяв участь у презентації виставки «Історичні
пам’ятки української революції 1917–1921 років на Полтавщині».
01 лютого 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання документів В. Сушко провів лекцію на тему: «Державний архів Полтавської області – духовна скарбниця та цінне джерело з історії краю» для учнів Полтавської загальноосвітньої школи № 18.
09 лютого 2019 року
Заступник директора архіву – начальник відділу інформації та використання документів Т. Пустовіт узяв участь у радіопередачі до 100-річчя подій
Української революції 1917–1921 років на філії ПАТ «НСТУ» Полтавська регіональна дирекція «Лтава».
12 лютого 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, на якому розглянуто питання щодо
підсумків роботи архівних установ області за 2018 рік та їх завдання на
2019 рік; затверджено план роботи колегії на 2019 рік та виконання плану
роботи колегії за 2018 рік.
16 лютого 2019 року
Головний архівіст відділу інформації та використання документів Т. Воскобійник узяла участь у радіопередачі «Про близьке і нерозгадане» до Дня
учасників бойових дій на території інших держав на філії ПАТ «НСТУ» Полтавська регіональна дирекція «Лтава».
19 лютого 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання документів В. Сушко підготував статтю «До питання ставлення частини краян
до подій у Чехословаччини у 1968 році (за документами державного архіву)»,
яка розміщена на веб-сайті архіву.
21 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено он-лайн виставку до Дня Героїв Небесної Сотні «Настанови Майдану – дороговказ для української нації».
22 лютого 2019 року
Проведено навчання з державними службовцями архіву за темами: «Про
основні правила заповнення форм декларацій осіб, уповноважених на вико-
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нання функцій держави або місцевого самоврядування»; «Про відповідальність за подання недостовірної інформації при заповненні, несвоєчасне подання, неподання форм декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування».
25 лютого 2019 року
Відповідно до Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади відбулася презентація публічного звіту директора
архіву В. Гудим про підсумки роботи архівної галузі за 2018 рік та завдання
на 2019 рік.
28 лютого 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено он-лайн виставку «Автограф
історичний» про роботу Держархіву Полтавської області.
14 березня 2019 року
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 архіву
спільно з Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено лекцію з елементами тренінгу на тему: «Юридичні гарантії забезпечення прав споживачів
в Україні: норми законодавства та реальність».
16 березня 2019 року
Директор архіву В. Гудим узяла участь у роботі Ради регіонального розвитку Полтавської області, яка відбулася в Палаці дозвілля «Листопад» у Полтаві за участю Президента України П. Порошенка.
21 березня 2019 року
Старший науковий співробітник архіву В. Сушко та головний архівіст
відділу інформації та використання документів Т. Воскобійник провели уроки
на тему: «Карпатська Україна» для учнів Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 імені І. П. Котляревського.

У Державному архіві Рівненської області
21 січня 2019 року
Заступник директора архіву – начальник відділу забезпечення збереженості І. Демянюк прочитав військовослужбовцям лекцію на тему: «Вікопомна
подія», присвячену Акту Злуки УНР і ЗУНР.
21 січня 2019 року
Відкрито виставку документів до 100-річчя проголошення Акта Злуки
УНР і ЗУНР.
24 січня 2019 року
Начальник відділу використання інформації документів Л. Леонова підготувала телепередачу «Про історію вулиць м. Рівне» для телеканалу «Рівне UA».
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27 січня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу використання інформації документів О. Гумінська підготувала статтю «Наївні євреї цілу ніч слухняно пакували речі, готуючись в невідому страшну подорож» для газети «Рівне вечірнє»
до Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв Голокосту.
28 січня 2019 року
Заступник директора архіву – начальник відділу забезпечення збереженості І. Демянюк прочитав військовослужбовцям лекцію на тему: «Їх подвиг
безсмертний» (пам’яті Героїв Крут як символу героїзму та жертовності української молоді у боротьбі за незалежну Україну).
29 січня 2019 року
Відкрито виставку документів, присвячену вшануванню пам’яті юнаків,
які героїчно загинули у бою під Крутами 29 січня 1918 року.
31 січня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу використання інформації документів О. Гумінська підготувала статтю «Історія одного розорення» для газети «Рівне вечірнє».
31 січня 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву.
13 лютого 2019 року
Відбулася зустріч директора архіву О. Дзецька із заступником голови
Дубровицької районної ради О. Задорожним, депутатом Дубровицької районної ради, директором Дубровицького районного будинку культури О. Лавором, депутатом Дубровицької районної ради, учасником АТО, краєзнавцем
В. Вороб’єм, депутатом Дубровицької міської ради, учасником АТО В. Таборовцем. Начальник відділу інформації та використання документів Л. Леонова разом із директором архіву О. Дзецьком провели для гостей ознайомчу
екскурсію.
12–14 лютого 2019 року
У рамках міжнародного співробітництва відбулася зустріч директора архіву О. Дзецька та відповідальних працівників архіву із Хансом Якобом Тебарсем, директором бібліотеки Мартіна Онітца (м. Херне, ФРН) та Вальтером
Манцем, головою товариства «Спілка друзів с. Мочулки» (ФРН).
16 лютого 2019 року
На сайті архіву розміщено он-лайн виставку до 30-ї річниці виведення
радянських військ з Афганістану.
19 лютого 2019 року
Директор архіву О. Дзецько разом із групою працівників архіву взяли
участь у щорічному круглому столі архівістів із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного фонду як пріоритетний напрям
цифровізації національних архівів: проблеми та перспективи», що відбувся на
базі ЦДКФФА імені С. Г. Пшеничного.
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25 лютого 2019 року
Директор архіву О. Дзецько взяв участь у зустрічі з директором компанії
«Архівні інформаційні системи» К. Вислобоковим, на якій обговорено питання подальшого співробітництва.
28 лютого 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, на якому розглянуто питання про стан
виконавської дисципліни та організацію виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, реагування на запити
і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад у 2018 році;
стан виконання рішень колегії архіву за 2018 рік; стан виконання наказів директора архіву за 2018 рік.
01 березня 2019 року
Відбулася зустріч зі студентами 2-го курсу історико-соціологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету.
05 березня 2019 року
У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулося розширене засідання колегії Держархіву Рівненської області під головуванням директора
архіву О. Дзецька.
07 березня 2019 року
На офіційному веб-сайті архіву розміщено документальну он-лайн виставку до Дня пам’яті Т. Шевченка на Волині. Представлено перелік документів, справ, статей з фондів архіву.
12–14 березня 2019 року
В обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій відбулося навчання начальників архівних відділів райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення
за програмою тематичного короткострокового семінару «Організація архівної
справи в Україні: тенденції, проблеми, перспективи».

У Державному архіві Сумської області
09 січня 2019 року
На сайті архіву у рубриці «Виставки» презентовано документальну виставку «Документи архівних фондів про утворення Сумської області». У читальній залі архіву відкрито фотодокументальну виставку «Сторінки історії»,
присвячену 80-річчю утворення Сумської області.
11 січня 2019 року
З нагоди 80-ї річниці утворення Сумської області директор архіву
Ю. Олійник узяв участь у засіданні круглого столу на тему: «Сьогодення та
історико-культурна спадщина Сумщини», яке відбулося за участю представників обласної та міської влади, науковців, громадських діячів у Сумському
державному педагогічному університеті.
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18 січня 2019 року
До Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР
та ЗУНР у читальній залі архіву розгорнуто фотодокументальну виставку, експонати якої розповідають про історію та діяльність УНР і ЗУНР, їх роль у
процесі здобуття незалежності України.
21 січня 2019 року
Директор архіву Ю. Олійник узяв участь у відкритті фотодокументальної
виставки «Символ твоєї свободи. 100 років Державного герба України», що
представлена в обласній універсальній науковій бібліотеці.
31 січня 2019 року
Відбулося засідання колегії архіву, на якому обговорено підсумки роботи
структурних підрозділів архіву у 2018 році, основні завдання на 2019 рік та
перспективи переведення інформації архівних документів і НДА в електронну
форму.
18 лютого 2019 року
Директор архіву Ю. Олійник узяв участь у презентації монографії В. Оліцького «Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920–1930-ті роки)», що відбулася в обласній універсальній науковій
бібліотеці.

У Державному архіві Херсонської області
22 січня 2019 року
Відкрито виставку документів «День Соборності України» до 100-річчя
проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР.
24 січня 2019 року
На базі Головного територіального управління юстиції у Херсонській
області, за участю заступника начальника відділу формування Національного архівного фонду та діловодства архіву Н. Войналович, у режимі відеоконференції відбувся круглий стіл з питань організації діловодства та архівного зберігання документів у структурних підрозділах Головного управління.
30 січня 2019 року
Відбувся інформаційно-просвітницький захід для учнів старших класів
Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова.
31 січня 2019 року
За участі керівників архівних відділів і секторів районних державних адміністрацій, міських рад у режимі відеоконференції відбулося засідання колегії архіву за результатами роботи у 2018 році та визначенням завдань на
2019 рік.
15, 21 лютого 2019 року
На базі Державної екологічної інспекції в області та Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» працівники
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архіву провели семінари-практикуми з питань науково-технічного впорядкування документів для працівників установ, які впорядковують їх власними
силами.
18–20 лютого 2019 року
Архів спільно з обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій організував короткотерміновий
семінар із питань організації діловодства та збереженості архівних справ для
осіб, відповідальних за архіви та діловодство, об’єднаних територіальних громад, реорганізованих відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
27 лютого 2019 року
У приміщенні архіву відкрито виставку архівних документів до 60-річчя
заснування Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України.
13 березня 2019 року
Співробітник архіву І. Сінкевич узяла участь у прямому ефірі програми «Про це говорять» Херсонського обласного радіо «Скіфія», присвяченій
75-ій річниці звільнення Херсону та Херсонської області від нацистської окупації.

У Державному архіві Хмельницької області
10 січня 2019 року
Відбулося засідання експертно-перевірної комісії, на якому розглянуто
питання внесення документів органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій області до НАФ.
21–31 січня 2019 року
Експонувалася виставка архівних документів «Україна єдина» до 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР.
22 січня 2019 року
Працівники архіву взяли участь в обласних заходах, присвячених 100-річчю проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР у с. Гуків Чемеровецького району
Хмельницької області.
22 січня 2019 року
Головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій архіву області В. Галатир узяв участь у Всеукраїнській науково-практичній
інтернет-конференції «День Соборності України: історико-політологічні
дискусії».
31 січня 2019 року
Директор архіву В. Байдич та головний науковий співробітник відділу
інформаційних технологій В. Галатир взяли участь у науково-практичній
конференції «Визвольні змагання українського народу 1917–1923 рр.: подвиг
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і драма, продовження боротьби», що відбулася в Хмельницькому обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти.
01 лютого 2019 року
Відбулася презентація наукової книжки «Церковні літописи Поділля. Документи Ф. 315 Подільська духовна консисторія (1795–1920 рр.)» за авторством начальника відділу обліку та довідкового апарату Г. Лях.
11–28 лютого 2019 року
Експонувалася виставка документів «Трагедія єврейського населення в
Проскурові» до 100-річчя єврейського погрому в м. Проскурові.
14 лютого 2019 року
Відбулася зустріч із учасником бойових дій в Афганістані, воїном-інтернаціоналістом, заступником голови обласної ради В. Леськовим з нагоди 30-ї
річниці виведення військ з Афганістану.
14 лютого 2019 року
Відкрито книжково-публіцистичну виставку «Афганістан – обов’язок, подвиг, трагедія».
19 лютого 2019 року
Відбувся захід до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, на якому був присутній депутат обласної ради, учасник Революції Гідності – А. Панчук.
20 лютого 2019 року
Працівники архіву взяли участь у меморіальних заходах, приурочених
5-й річниці Революції Гідності і поклали квіти до Пам’ятника Героям Небесної сотні, Меморіальної дошки пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників
АТО.
22 лютого 2019 року
На базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти відбулося підсумкове засідання колегії архіву «Про підсумки роботи
архівних установ області у 2018 році та пріоритетні завдання на 2019 рік».
22 лютого 2019 року
Відбулася презентація книжки В. Адамського «Поділля в добу Української революції. Рік 1917».
26 лютого 2019 року
Заступник директора архіву К. Бурдуваліс провела семінар на тему: «Правила архівного зберігання в Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Хмельницької області» у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій.
27 лютого 2019 року
Заступник директора архіву К. Бурдуваліс, начальник відділу НАФ та
діловодства В. Рага, головний спеціаліст відділу НАФ та діловодства В. Мір-
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чук провели семінар на тему: «Нормативно-правове, науково-методичне та
інформаційне забезпечення діловодства та архівної справи» в Департаменті
спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС м. Хмельницького.
4 березня 2019 року
Заступник директора архіву К. Бурдуваліс провела семінар на тему: «Нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення діловодства та архівної справи в закладах освіти та науки Новоушицької об’єднаної
територіальної громади».
21 березня 2019 року
Заступник директора архіву К. Бурдуваліс, начальник відділу НАФ та діловодства В. Рага, головний спеціаліст відділу НАФ та діловодства В. Мірчук
провели семінар на тему: «Нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення діловодства та архівної справи в Головному управлінні
МНС у Хмельницькій області».

У Державному архіві Черкаської області
15 січня 2019 року
Під час проходження навчальної архівної практики студентів 2-го курсу
спеціальності «Історія та археологія» Черкаського державного технологічного
університету проведено оглядову екскурсію. Директор архіву Т. Клименко виступила з лекцією на тему: «Державний архів Черкаської області як джерело
вивчення історії рідного краю».
22 січня 2019 року
У читальній залі архіву відкрито виставку документів до 100-річчя з дня
проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР.
31 січня 2019 року
У рамках підготовки до чергового етапу електронного декларування проведено навчання для суб’єктів декларування – державних службовців та осіб
публічного права на тему: «Е-декларування: основні аспекти та відповідальність».
8 лютого 2019 року
У читальній залі архіву відкрито виставку архівних, фотодокументів
та друкованих видань «До 75-річчя завершення Корсунь-Шевченківської
битви».
14 лютого 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву «Про підсумки роботи
архівних установ області у 2018 році та завдання на 2019 рік» та нарада-семінар із начальниками архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій,
міських рад.
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18 лютого 2019 року
Директор архіву Т. Клименко взяла участь в проведенні Дня Державного
архіву Черкаської області в Черкаському державному технологічному університеті та виступила з доповіддю на тему: «Історія архівної справи на Черкащині: до 100-річчя заснування Державного архіву Черкаської області».
19 лютого 2019 року
Начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату О. Пурис узяла участь у щорічному круглому столі архівістів
із міжнародною участю «Оцифрування документів Національного архівного
фонду як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: проблеми
та перспективи», який відбувся у ЦДКФФА України за участі спеціалістів і
науковців України та США.
25 лютого 2019 року
Директор архіву Т. Клименко відвідала провідну фірму з оцифровування
архівних та бібліотечних колекцій «Архівні інформаційні системи» та ознайомилася з історією її діяльності і співпраці з європейськими компаніями у
сфері сканування та інформатизації документів.
6 березня 2019 року
У читальній залі архіву відкрито виставку фотодокументів та друкованих видань «До 80-річчя з часу створення Літературно-меморіального музею
Т. Г. Шевченка у с. Шевченкове Звенигородського району».
12 березня 2019 року
Відбувся семінар для завідувачів трудових архівів із питань забезпечення збереженості та обліку архівних документів, виконання запитів соціально-правового характеру. Під час семінару працівниками реставраційної
лабораторії також був проведений майстер-клас із підшивки та реставрації
документів.
19 березня 2019 року
Відбувся семінар із відповідальними за архівні підрозділи та діловодство
обласних установ на тему: «Питання організації роботи архівних підрозділів
обласних установ».

У Державному архіві Чернігівської області
21 січня 2019 року
Відбулася презентація фотодокументальної виставки «Шляхами державотворення» до 100-річчя проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР.
25 січня 2019 року
Відбулася презентація фотодокументальної виставки «До річниці вшанування подвигу Героїв Крут».
27 січня 2019 року
У приміщенні Чернігівського обласного молодіжного центру працівники
архіву презентували фотодокументальну виставку, присвячену Міжнародному
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дню пам’яті жертв Голокосту – «Рятуючи хоча б одне життя, рятуєш світ».
Під час презентації виставки директор архіву Р. Воробей розповіла про її документальний склад та дала інтерв’ю журналістам філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція».
15 лютого 2019 року
Відбулася презентація виставки «До 30–річчя з дня виведення військ з
Республіки Афганістан».
18 лютого 2019 року
Відбулася презентація виставки «До Дня вшанування учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні».
6 березня 2019 року
Відбулася презентація фотодокументальної виставки «Чернігівські шляхи
Т. Г. Шевченка» до 205-ї річниці від дня народження Кобзаря.

