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АРХІВНА

ХРОНІКА

ВИСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ЗУСТРІЧІ...
У Державній архівній службі України (Укрдержархіві)
3 квітня 2019 року
Відбулося засідання громадської ради при Державній архівній службі
України.
3 квітня 2019 року
На базі Державного центру збереження документів Національного архівного фонду Державна архівна служба України провела стажування реставраторів державних архівів України.
4 квітня 2019 року
Перший заступник Голови Державної архівної служби України І. Кісіль
та директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та
документознавства (УНДІАСД) О. Гаранін взяли участь в урочистостях із нагоди 100-річчя Державного архіву Черкаської області.
5 квітня 2019 року
Виконувач обов’язків Голови Державної архівної служби України І. Бондарчук взяв участь у презентації III етапу проекту «Книга добра», що відбулася в Дипломатичній академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України.
18 квітня 2019 року
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Державної архівної
служби України.
19 квітня 2019 року
Відбулося засідання Центральної експертно-перевірної комісії Державної
архівної служби України.
7 травня 2019 року
Заступник Голови Державної архівної служби України І. Бондарчук взяв
участь в урочистому відкритті архівно-музейної виставки «НепрOSTі листи».
15 травня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова зустрілася з директором проекту «Іудаїка» Єврейської теологічної семінарії Америки (НьюЙорк, США) Д. Фірманом.
16 травня 2019 року
Працівники апарату Державної архівної служби України долучилися до
Дня вишиванки, який відзначається в 3-й четвер травня.
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17–18 травня 2019 року
Відбувся Третій Всеукраїнський форум фахівців у сфері урядових комунікацій #єдиний голос, ініціатором та організатором якого виступив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету
Міністрів України. У 2-й день роботи форуму Державний секретар Кабінету
Міністрів України В. Бондаренко вручив відзнаки урядовим комунікаційникам. Серед нагороджених – Державна архівна служба України.
21 травня 2019 року
Державна архівна служба України оголосила конкурс наукових праць
імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства.
23 травня 2019 року
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Державної архівної
служби України.
29 травня 2019 року
Відбулося засідання науково-видавничої ради Державної архівної служби
України, яке провела Голова державної архівної служби України Т. Баранова.
31 травня 2019 року
Відбулося засідання Центральної експертно-перевірної комісії Державної
архівної служби України.
5 червня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова зустрілась із
радником-посланником – заступником Надзвичайного і Повноважного Посла
Чеської Республіки в Україні З. Цаісовою.
11 червня 2019 року
Під егідою Державної архівної служби України на базі Центрального державного архіву громадських об’єднань України відбувся круглий стіл «Архіви
у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту».
13 червня 2019 року
Голова Державної архівної служби України Т. Баранова зустрілася з Генеральним директором державних архівів Республіки Польща П. Петриком.
13–14 червня 2019 року
Українська делегація на чолі з Головою Державної архівної служби України Т. Барановою взяла участь у Міжнародній конференції архівів «Польські
та українські архіви в умовах викликів сучасного світу – подібність та специфіка» (м. Варшава, Польща).

У Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України (ЦДАВО України)
01 квітня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар
Української революції. Квітень 1919 р.».

260
01–28 квітня 2019 року
На базі архіву пройшли архівознавчу практику студенти історичного факультету 2-го року навчання ОР «Магістр» за спеціальністю 032 – Історія та
археологія ОП «Архівознавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
04 квітня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у роботі круглого
столу «Галузевому державному архіву Служби безпеки України – 25 років:
здобутки та перспективи».
Протягом квітня 2019 року
У приміщенні наукової бібліотеки Академії Державної пенітенціарної служби експонувалася пересувна виставка «Об’єднаними зусиллями
будувати нероздільну самостійну державу українську» (до 100-річчя Акта
Соборності), підготовлена працівниками ЦДАВО України. Крім курсантів
та студентів Академії ДПтС, виставку відвідала й учнівська молодь м. Чернігова.
26 квітня 2019 року
В архіві пройшли заходи з відзначення Дня охорони праці в Україні під
девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці».
02 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву представлено чергову добірку документів
«Календар Української революції. Травень 1919 р.».
07 травня 2019 року
Організовано зйомки епізоду історико-патріотичного фільму «Таємниці
великих Українців», над яким працюють ТОВ «ТЕТ-Продакшн» спільно з Міністерством культури України.
08 травня 2019 року
У читальній залі архіву до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні заступник директора архіву Н. Маковська
відкрила виставку оригіналів документів «Непрочитані листи з нацистської
неволі».
08 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено електронну виставку документів «Непрочитані листи з нацистської неволі».
13–15 травня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у 3-му засіданні Українсько-польської комісії для дослідження взаємин 1917–1921 рр.,
що була створена 22 березня 2018 р. на базі 2-х університетів: Національного університету «Києво-Могилянська Академія» та Варшавського університету.
16 травня 2019 року
Працівники архіву долучилися до святкування Дня вишиванки.
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17 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву до 75-х роковин депортації кримських
татар розміщено виставку архівних документів «За право на Батьківщину та
гідність».
17 травня 2019 року
У рамках проекту «Гортаючи архівні сторінки» в читальній залі архіву відбулася електронна презентація «Документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України у висвітленні історії
Криму».
24 травня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у презентації
книги «Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского
мира». Місія Капели Олександра Кошиця (1919–1924)», що відбулася у Мистецькому Арсеналі (м. Київ).
24 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено виставку документів до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри, Головного Отамана і Голови Директорії УНР «Головне завдання наше – зберегти незломність національно-державної волі. (С. Петлюра)».
24 травня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у круглому столі,
організованому Музеєм Української революції 1917–1921 років до 140-річчя
від дня народження Симона Петлюри.
24 травня 2019 року
Українське інтернет-видання «Історична правда» опублікувало на своїх
сторінках виставку документів ЦДАВО України, присвячену 140-річчю від
дня народження Симона Петлюри «Головне завдання наше – зберегти незломність національно-державної волі. (С. Петлюра)».
28 травня 2019 року
У читальній залі архіву в рамках проекту «Гортаючи архівні сторінки»
презентовано добірку архівних документів до 140-річчя від дня народження
Симона Петлюри.
3 червня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено добірку документів «Календар
Української революції. Червень 1919 р.».
5 червня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська взяла участь у зустрічі Голови Державної архівної служби України Т. Баранової із радником-посланником – заступником Надзвичайного і Повноважного Посла Чеської Республіки
в Україні З. Цаісовою. Після консультацій члени делегації Посольства Чеської
Республіки України відвідали ЦДАВО України, де ознайомилися з діяльністю
установи та документами, що стосуються історії чеського народу.
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11 червня 2019 року
Заступник директора архіву Н. Маковська виступила на круглому столі
«Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту», організованому на базі ЦДАГО України.
24 червня 2019 року
Співробітники архіву дали інтерв’ю для газети українського порталу
«SEGODNYA.UA» про оригінали документів з історії українського конституціоналізму, що зберігаються в ЦДАВО України.
27 червня 2019 року
У читальній залі архіву представлено виставку оригіналів документів
з історії українського конституціоналізму.
27 червня 2019 року
У рамках проекту «Гортаючи архівні сторінки» архів презентував електронну добірку документів до 23-ї річниці Конституції України.
28 червня 2019 року
В. о. директора архіву А. Обжелян, начальник відділу використання інформації документів О. Єфремова та співробітники архіву взяли участь в
освітньому тематичному заході «Justice weekend», організованому Міністерством юстиції України з нагоди відзначення Дня Конституції України в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!». На заході були представлені стенди щодо історії конституційного розвитку України, підготовлені на
основі документів із фондів архіву.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України
(ЦДАГО України)
4 квітня 2019 року
Директор архіву О. Бажан взяла участь у роботі круглого столу «Галузевому державному архіву Служби безпеки України 25 років: здобутки
і перспективи».
5 квітня 2019 року
Директор архіву О. Бажан провела для студентів 2-го курсу історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка семінарське заняття на тему: «Завдання, функції та організація діяльності державних архівів: Центральний державний архів громадських об’єднань України»
та оглядову екскурсію архівом.
5 квітня 2019 року
Начальник відділу використання інформації документів архіву С. Власенко взяла участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Історико-культурний туризм: український та світовий досвід» (м. Київ).
6 квітня 2019 року
До 140-ї річниці від дня народження громадсько-політичного діяча, учасника національно-визвольних змагань 1917–1921 років, члена Української
Центральної Ради, заступника Голови Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР в екзилі Андрія Миколайовича Лі-
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вицького на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено його листи, що зберігаються в архіві.
8 квітня 2019 року
До 70-ї річниці від дня народження українського громадського діяча Василя Васильовича Овсієнка на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі
Facebook розміщено архівні документи про його членство в Українській Гельсінській групі.
25 квітня 2019 року
У газеті Ради національних спільнот України «Національний діалог»,
№ 1(17) вийшла друком стаття начальника відділу забезпечення збереженості
та обліку документів архіву А. Іщук «Діловодство у громадських формуваннях у запитаннях та відповідях: Експертиза цінності документів».
Квітень 2019 року
У науково-практичному журналі «Архіви України», № 1 за 2019 р. вийшли друком статті директора архіву О. Бажан «Круглий стіл «Крим – це
Україна. Документальні свідчення в архівах України» та начальника відділу
використання інформації документів С. Власенко «Діяльність Комісії з історії
Вітчизняної війни при Академії наук УРСР щодо формування партизанських
фондів (1946–1950 рр.)».
2 травня 2019 року
На вебсайті архіву в рубриці «Фонди» розміщено оцифровані описи
№№ 5, 6 фонду №7 «Центральний комітет Ленінської комуністичної спілки
молоді України (Молодь за демократичний соціалізм)».
8 травня 2019 року
До Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено архівні документи про в’язнів нацистських тюрем.
16 травня 2019 року
До Міжнародного дня вишиванки на сторінці ЦДАГО України в соціальній мережі Facebook розміщено фотографії із фондів архіву, на яких зображені
українці в національному вбранні.
17 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено рубрику «Крим – це Україна.
Документальні свідчення в архівах України», де представлено документальну
виставку про кримських татар і публікації архіву з історії Криму.
21 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено збірник статей і матеріалів
круглого столу на тему «Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України», проведеного архівом за підтримки Міністерства юстиції України та Державної архівної служби України 15 лютого 2019 року.
22 травня 2019 року
До 140-ї річниці від дня народження державного, військового, політичного діяча, Голови Директорії Української Народної Республіки та Головного
отамана Армії УНР Симона Петлюри на офіційному вебсайті ЦДАГО України
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та на сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розміщено віртуальний
виставковий документальний проект «Роздуми про Симона Петлюру: гортаючи сторінки Празького архіву».
26 травня 2019 року
У програмі «Факти тижня» телеканалу ICTV презентовано сюжет
«Таємне досьє: куди зникло золото партії?», в якому використано документи
із фондів архіву.
29 травня 2019 року
До 140-ї річниці від дня народження Симона Васильовича Петлюри в газеті Верховної Ради України «Голос України» вийшла друком стаття «Свята
відданість народній справі, мужнє лицарське завзяття в бою. До 140-ї річниці
від дня народження Симона Петлюри», підготовлена за документами із фондів архіву.
29 травня 2019 року
Відбувся семінар на тему «Забезпечення збереженості документів громадських формувань: архівні практики».
6 червня 2019 року
У рамках відзначення Міжнародного тижня архівів у ЦДАГО України
відбувся День відкритих дверей.
11 червня 2019 року
Відбувся круглий стіл на тему «Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання
архівного менеджменту».
13 червня 2019 року
Начальник відділу використання інформації документів архіву С. Власенко взяла участь у роботі Шостої Міжнародної наукової конференції «Крим
в історії України» (м. Київ).
18 червня 2019 року
До 80-ї річниці відкриття меморіального музею Т. Шевченка в Каневі на
сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено архівні документи з історії цієї події.
20 червня 2019 року
У журналі «Фокус», № 24(627) вийшла друком стаття М. Колесникова
«Чорна каса. Таємні грошові операції КПРС», під час підготовки якої автором
було взято інтерв’ю у директора ЦДАГО України О. Бажан, а також використані документи із фондів архіву.
24 червня 2019 року
До 85-ї річниці перенесення столиці України до Києва на сторінці
ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено архівні документи
з історії цієї події.
25 червня 2019 року
До 23-ї річниці Конституції України в архіві відкрилася виставка документів із фондів архіву «З історії конституційного процесу в Україні».
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У Центральному державному архіві зарубіжної україніки
(ЦДАЗУ)
2 квітня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву репрезентовано документальну онлайнвиставку до 210-річчя від дня народження українського письменника Миколи
Васильовича Гоголя (1809–1852).
3 квітня 2019 року
До архіву на постійне зберігання надійшли діаспорні періодичні видання
та книги від Ольги Матули – відомої української громадсько-політичної та
релігійної діячки у США.
3 квітня 2019 року
У рамках документального проекту ЦДАЗУ «Україна – це мій скарб»
розпочато роботу з приймання від директора Бібліотеки і Архіву ім. Т. Шевченка (Велика Британія) Людмили Пекарської на постійне зберігання до
ЦДАЗУ документальної спадщини почесного голови Союзу українців у Великій Британії, депутата британського парламенту Стефана Терлецького (1926–
2006).
4 квітня 2019 року
У дар ЦДАЗУ надійшли діаспорні періодичні видання та книги від Раїси
Кохно – відомої української громадської та церковної діячки у США.
7 травня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву презентовано добірку документів до Дня
пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війни, що ілюструють реакцію українців зарубіжжя на початок війни, готовність
добровільно вступати у військо, високий професійний рівень та самовідданість у боротьбі.
11 травня 2019 року
До 12-ї річниці заснування Центрального державного архіву зарубіжної україніки на офіційному вебсайті архіву репрезентовано документальну
онлайн-виставку «Безцінний спадок українців» та її відеопрезентацію на каналі YouTube.
16 травня 2019 року
У рамках здійснення документального проекту ЦДАЗУ та Бібліотеки і
Архіву ім. Т. Шевченка (Велика Британія) «Україна – це мій скарб» до архіву надійшли нові документи, що висвітлюють різноманітні віхи життя та
діяльності відомого українця, британського політика Стефана Терлецького
(1926–2006).
22 травня 2019 року
На офіційному вебсайті ЦДАЗУ та офіційній сторінці архіву в соціальній
мережі Facebook презентовано документальну онлайн-виставку «За Україну,
за її долю…» до 140-річчя від дня народження Голови Директорії УНР, Головного Отамана Армії УНР, громадсько-політичного діяча, публіциста, літературного і театрального критика Симона Петлюри.
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31 травня 2019 року
Відбувся День відкритих дверей під гаслом «Архів зустрічає друзів». Почесним гостем та учасником заходу став Олександер Полець – відомий громадський діяч української діаспори у США, меценат, багаторічний Голова
філії Товариства українських інженерів Америки у Міннесоті, член Координаційного комітету допомоги Україні в США.
11 червня 2019 року
До Міжнародного тижня архівів та у рамках круглого столу «Архіви
у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту» архів презентував документальну виставку «Сторінками життя мистецької родини Кричевських», до якої увійшло 29 документів із колекції Катерини КричевськоїРосандіч (США). Родзинкою експозиції став альбом М. В. Кричевського
«7 дереворізів», виданий у Парижі за сприяння бібліотеки «Кобзар»
у 1944 р.
20–21 червня 2019 року
Директор архіву І. Мага взяла участь у роботі Міжнародного круглого
столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)»,
що проходив за сприяння Державної архівної служби України, ЦДНТА України, ЦДЕА України, ЦДАЗУ, УНДІАСД, НДІ макрографії, Спілки архівістів
України та ін. на базі ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна (м. Харків). І. Мага
виступила з програмною доповіддю «Створення системи централізованого
обліку архівної україніки в умовах сучасності та в контексті доцільності», що
була високо оцінена учасниками заходу.
21 червня 2019 року
Директори 3-х центральних держаних архівів І. Мага (ЦДАЗУ), М. Балишев (ЦДНТА України), Ю. Ковтанюк (ЦДЕА України) взяли участь у нараді
щодо робочої моделі системи електронної ідентифікації топології архівного
зберігання ТОПАЗ, що відбулася на базі ЦДНТА України (м. Харків). Цю
модель розроблено з метою посилення контролю за станом і рухом архівних
документів, пришвидшення та полегшення їх пошуку у сховищах ЦДНТА
України.
25 червня 2019 року
На офіційній сторінці архіву в соціальній мережі Facebook розпочато
поетапне розміщення документальної онлайн-виставки «Українці в Австралії». Виставковий онлайновий проект присвячено активній громадсько-політичній, культурній, освітній, релігійній діяльності українців на далекому континенті.
27 червня 2019 року
На офіційній сторінці архіву в соціальній мережі Facebook до Дня Конституції України презентовано добірку документів, присвячених законодавчим
проектам конституційного характеру, що упродовж ХХ ст. розроблялися як на
теренах сучасної України, так і поза її межами.
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У Центральному державному електронному архіві України
(ЦДЕА України)
03 квітня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у II Науково-практичному семінарі з міжнародною участю «Організація електронного документообігу в
закладах освіти та органах державної влади», що відбувся в Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Національної
академії педагогічних наук України, співорганізатором якого виступив ЦДЕА
України.
04 квітня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк, заступник директора архіву Л. Паламарчук
та начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів архіву
Ю. Чернятинська взяли участь у роботі ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Цифрові трансформації та інститути соціальної пам’яті», що
відбувся на базі кафедри історії та документознавства факультету лінгвістики
та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, співорганізатором якого виступив ЦДЕА України.
05 квітня 2019 року
Працівники ЦДЕА України, УНДІАСД та Укрдержархіву взяли участь у
семінарі з підвищення кваліфікації з актуальних питань архівної справи, діловодства та історичного краєзнавства, що проходив у м. Чернігові на базі
Навчально-наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені
О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка, співорганізатором якого виступив ЦДЕА України.
11 квітня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Архівістика: теорія, методика, практика», яка відбулася
на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
16 квітня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк виступив із лекцією про діяльність ЦДЕА
України перед студентами 3-го курсу Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»), яка відбулася в
приміщенні ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.
22–23 квітня 2019 року
Заступник директора архіву Л. Паламарчук взяла участь у тематичному
короткостроковому семінарі «Європейська інтеграція України. Конструктивне
партнерство з країнами ЄС», що проходив в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.
10 травня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк та головний спеціаліст відділу забезпечення доступу до інформації документів архіву І. Очеретяна взяли участь у від-
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критті художньо-документального виставкового проекту «Кадри долі. Знакові
постаті українського кіно» (за документами ЦДАМЛМ України), що відбувся
у кінотеатрі «Жовтень».
14–16 травня 2019 року
Заступник директора архіву Л. Паламарчук та провідний архівіст відділу
інформаційних технологій та кіберзахисту архіву І. Сасько взяли участь у семінарі-практикумі МСЕ для регіонів Європи і СНД «Інфраструктура ІКТ як
основа для цифрової економіки», який відбувся в Державному університеті
телекомунікацій Міністерства освіти і науки України.
04 червня 2019 року
Заступник директора архіву Л. Паламарчук взяла участь у заході, присвяченому запуску 2-го циклу інкубаційної програми EU Association Lab, під час
якого розповіла учасникам про Міжнародний тиждень архівів, що проходив з
3 до 9 червня 2019 р. під гаслом «Створення архівів у 21 столітті». Інформація
та фотоматеріали заходу опубліковані на Інтерактивній карті 2019 вебсайту
Міжнародної ради архівів. За результатами участі Л. Паламарчук у зазначеному заході до Укрдержархіву було направлено листа від 19.06.2019 №552/01-18
із пропозицією взяти участь у програмі EU Association Lab.
13–14 червня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк у складі української делегації на чолі з
Головою Укрдержархіву Т. Барановою взяв участь у роботі спільної українсько-польської науково-практичної конференції «Польські та українські архіви в умовах викликів сучасного світу – подібність та специфіка», що відбулася у м. Варшава (Польща). Організаторами конференції є Генеральна дирекція
Державних архівів Республіки Польща та Державна архівна служба України.
Директор ЦДЕА України Ю. Ковтанюк виступив модератором II пленарної
секції конференції та в рамках роботи IV пленарної секції виголосив доповідь
на тему: «Постійне зберігання електронних документів починається з моменту
їх створення».
18 червня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у робочій зустрічі з комерційним директором по ринках СНД Компанії МУК (офіційного представника виробника книжних сканерів Метіс (Італія) та Кінедус (Австрія) Д. Матоном із
питань оцифрування документів, яка відбулася в приміщенні ЦДКФФА імені
Г. С. Пшеничного, організатором якої виступив Укрдержархів.
20 червня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у засіданні Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація
як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства», присвяченого
50-річчю ЦДНТА України, що відбувся в Центральній науковій бібліотеці
ХНУ імені В. Н. Каразіна, співорганізатором якого виступив ЦДЕА України,
та під час заходу оголосив доповідь на тему: «До питання підготовки проєкту
Порядку створення та організації роботи Централізованого фонду користування».
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21 червня 2019 року
Директор архіву Ю. Ковтанюк взяв участь у міжархівній нараді щодо
обговорення робочої моделі системи електронної ідентифікації ТОПології
Архівного Зберігання документів (ТОПАЗ), що відбулася на базі ЦДНТА
України (м. Харків).

У Центральному державному науково-технічному архіві України
(ЦДНТА України)
09 квітня 2019 року
Начальник відділу використання інформації документів архіву А. Алєксєєнко виступила з доповіддю перед учасниками STIA-2019 («TECHNIQUE
INTERNATIONAL D’ARCHIVES») у м. Парижі (Франція). На модулі, присвяченому питанням комплектування, вона розповіла про досвід ЦДНТА України
щодо формування архівних комплексів, який є унікальним у світовій практиці.
09–11 квітня 2019 року
Проведено семінар із підвищення кваліфікації спеціалістів державних
архівів України з питань організації роботи з науково-технічною документацією. У заході взяли участь фахівці Державного архіву Одеської області. На
семінарі розглянуто питання організації роботи з науково-технічною документацією: експертиза цінності, науково-технічне опрацювання документів НАФ,
збереження та облік, використання та реставрація науково-технічної документації.
24 квітня 2019 року
У читальній залі архіву відбулася презентація виставки архівних документів на тему: «Розробки українських науковців та проектувальників для потреб
агропромислового комплексу України (за науково-технічною документацією
з фондів ЦДНТА України)». Виставку відвідали студенти 5-го курсу Навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій Харківського
національного технічного університету сільського господарства імені Петра
Василенка. Вони ознайомилися з документами, що відображають розвиток
агропромислового комплексу та мали змогу оцінити масштабність роботи
науковців і проектувальників у цій галузі.
Провідний спеціаліст відділу використання інформації документів архіву
Ю. Коваль надала коментар щодо архівної документації, яка розкриває тему
розвитку агропромислового комплексу.
26 квітня 2019 року
У газеті «Дзеркало тижня» (№16) опубліковано статтю наукового співробітника відділу використання інформації документів архіву Г. Голубкіної
«Столичний архітектор». Публікацію присвячено 100-річчю від дня народження народного архітектора СРСР, Заслуженого архітектора УРСР Вадима
Євстахійовича Ладного, який більше півстоліття свого життя та творчості присвятив архітектурі м. Києва. Статтю написано на основі документів
ЦДНТА України з фонду Р-6 «Головне управління проектних робіт по житлово-цивільному і комунальному будівництву «Київпроект» Управління капітального будівництва Міськвиконкому, м. Київ».
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Зі статтею можна ознайомитися на сайті газети за посиланням:
https://dt.ua/HISTORY/stolichniy-arhitektor-309661_.html.
02 травня 2019 року
На відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні проведено інформаційний захід за участю ветеранів
Операції об’єднаних сил. Директор архіву М. Балишев виступив із вітальним
словом, голова ради ГО «Ветерани АТО Індустріального району м. Харкова» О. Соколов, член ГО «Ветерани АТО Індустріального району м. Харкова»
А. Лисенко та голова ГС «Асоціація ветеранів АТО та патріотів України»
Д. Семенюк розповіли про свою участь у відсічі збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях.
02 травня 2019 року
У газеті «Культура і життя» (№5-8) вийшла стаття наукового співробітника відділу використання інформації документів архіву Г. Голубкіної «Столичний архітектор. До 100-річного ювілею Вадима Євстахійовича Ладного
(за документами ЦДНТА України)». У статті на основі архівних документів
висвітлено життя та творчий доробок видатного українського архітектора
В. Є. Ладного.
Ознайомитися з публікацією можна за посиланням: http://bit.ly/2LseIRr.
08 травня 2019 року
Організовано День архівної інформації, приурочений до Дня пам’яті та
примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Головний
науковий співробітник відділу використання інформації документів архіву
О. Мащенко виступила з доповіддю на тему: «Друга світова війна в пам’яті
українського народу». Для співробітників було продемонстровано архівні документи з фонду Р-2 «Колективне підприємство проектний і науково-дослідний інститут «Харківський ПромбудНДІпроект, м. Харків» про післявоєнну
відбудову знищених споруд м. Харкова, зошити зі спогадами про евакуацію
під час Другої світової війни О. Істоміна (Ф. Р-241) та фотографії членів родин співробітників архіву, які брали участь у Другій світовій війні.
10 травня 2019 року
У газеті «Турбоатом» (№8(4891) опубліковано продовження статті наукового співробітника відділу використання інформації документів Г. Голубкіної «АТ «Турбоатом» – гарант енергобезпеки» (початок статті опубліковано у
газеті «Турбоатом» від 21 березня №6(4889). Публікацію присвячено 85-річному ювілею фондоутворювача ЦДНТА України, одного із найпотужніших
заводів енергетичного машинобудування не тільки в Україні, а й в усьому
світі. У статті використано документи з фондів Р-20 «Державний Союзний
Харківський турбінний завод ім. С. Кірова Міністерства енергетичного машинобудування СРСР, м. Харків» та Р-43 «Державний ордена Трудового Червоного Прапора інститут з проектування тракторних заводів і заводів сільськогосподарського машинобудування «Діпротракторосільгоспмаш» Міністерства
тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків». Історія розвитку та досягнень заводу, неординарних конструкторських й раціоналізаторських рішень його співробітників навічно закарбовані на сторінках
архівних документів. Ознайомитись із публікацією можна за посиланням:
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http://www.turboatom.com.ua/content/documents/65/6449/files/2019-05-10.
pdf?fbclid=IwAR01OwLSKlQBIcrwS90kWwsLugGxZUkp5n9Gti8PUMb_
t0P9jieF27Ewze8
13 травня 2019 року
На відзначення Дня охорони праці в Україні в архіві проведено День архівної інформації на тему «Документи ЦДНТА України як джерело для дослідження розвитку системи охорони праці» за участю співробітників архіву.
Провідний спеціаліст відділу використання інформації документів архіву
Г. Голубкіна виступила з доповіддю, здійснила показ презентації «Охорона
праці у ЦДНТА України», що висвітлює порядок безпечного виконання робіт
і поведінки працівників на території архіву, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих нормативних актів про
охорону праці.
15 травня 2019 року
На відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в архіві проведено презентацію видання Н. Тріпутіної «У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки
Другої світової війни». У монографії використано широке коло джерел, багато архівних документів вперше введено у науковий обіг. Автор розповіла
співробітникам ЦДНТА України про різні сфери господарства, комунальної
інфраструктури м. Харкова за часів Другої світової війни та його повоєнної
відбудови.
16 травня 2019 року
Проведено виїзний семінар із представниками юридичних осіб – джерел
формування НАФ на базі Державного архіву Луганської області в м. Сєвєродонецьк. Тема семінару: «Забезпечення збереженості науково-технічної документації: проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі». У семінарі
взяли участь представники юридичних осіб – джерел комплектування науково-технічною документацією ЦДНТА України і Державного архіву Луганської області.
16–17 травня 2019 року
Працівники архіву взяли участь в організації та роботі XII Науковотехнічної конференції «Сучасний стан та проблемні питання страхового
фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії», що проходила на
базі НДІ мікрографії. Директор ЦДНТА України М. Балишев головував на
секції № 4 «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку архівної
справи».
Архівістом I категорії сектору довідкового апарату та обліку документів
архіву Т. Науменко було представлено доповідь «Кодирование информации
как основа автоматизированной системы хранения и учета документов НАФ
(на примере ЦГНТА Украины)». Науковий співробітник відділу використання
інформації документів Д. Ожиганов виголосив доповідь на тему «Формування виставково-експозиційного простору архівної будівлі (до 50-річчя ЦДНТА
України)». Виступи доповідачів супроводжувалися демонстрацією мультимедійних презентацій.
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21 травня 2019 року
У рамках проведення Дня архівної інформації начальник відділу використання інформації документів архіву А. Алєксєєнко виступила перед членами
студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та спеціальних
історичних дисциплін історичного факультету ХНУ імені В. Каразіна. У доповіді «Сучасні архіви: Франція vs Україна (підсумки та враження за результатами Міжнародного архівного стажування STIA-2019 у м. Парижі)» вона
звернула увагу на важливість вивчення іноземного досвіду та впровадження
кращих здобутків у вітчизняну практику.
22 травня 2019 року
У читальній залі архіву відбулася презентація виставки «З історії впровадження нових технологій у житлове будівництво у 1942–1982 рр. (за документами ЦДНТА України)». На захід завітали студенти факультету технології
органічних речовин, Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки
та електромеханіки та Інженерно-фізичного інституту Національного технічного університету «ХПІ». Головний науковий співробітник відділу використання інформації документів архіву О. Мащенко продемонструвала архівні
документи та розповіла про досягнення українських спеціалістів у вирішенні
питань житлового будівництва.
28 травня 2019 року
Для співробітників Харківської державної наукової бібліотеки імені
В. Короленка було проведено тематичну екскурсію «Документи з проектування бібліотечної будівлі у ЦДНТА України». Директор архіву М. Балишев
привітав колектив відділу бібліотекознавства імені Л. Хавкіної зі 115-річним
ювілеєм, вручив його завідувачці Н. Капустіній грамоту та згадав про багаторічну плідну співпрацю між установами.
Начальник відділу використання інформації документів архіву А. Алєксєєнко поділилася з гостями враженнями про діяльність Національної бібліотеки Франції, які вона отримала під час проходження стажування STIA-2019.
Зокрема, вона розповіла про проект цифрової бібліотеки «Gallica» та сучасний
корпус, який носить ім’я Франсуа Міттерана.
Науковий співробітник відділу використання інформації документів архіву Д. Ожиганов супроводжував екскурсантів приміщеннями архіву, розповів
про особливості науково-технічної документації та продемонстрував кресленики робочого проекту книгосховища бібліотеки імені В. Короленка з фондів
ЦДНТА України.
3 червня 2019 року
В офіційній групі ЦДНТА України у соціальній мережі Facebook на відзначення Міжнародного тижня архівів опубліковано інформаційно-вітальний
пост з хештегами #IAW2019 #DesigningYourArchives. З інформацією можна
ознайомитися за посиланням: https://www.facebook.com/archiv.gov.ua/photos/a.
180373772738037/458229271619151/?type=3&theater.
04 червня 2019 року
Для співробітників архіву проведено тематичну зустріч з охорони
праці.
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Директор КП «Регіональний навчально-методичний центр охорони праці» Л. Тітова виступила з лекцією на тему: «Охорона праці архівістів: сучасні
норми та вимоги», в якій доповіла про основні нормативно-правові акти.
04–06 червня 2019 року
В архіві відбувся семінар із підвищення кваліфікації спеціалістів державних архівів України з питань організації роботи з науково-технічною документацією. У заході взяли участь фахівці державних архівів Миколаївської
та Івано-Франківської областей. На семінарі розглядалися питання організації
роботи з науково-технічною документацією: експертиза цінності та науково-технічне опрацювання документів НАФ, збереження та облік, використання та реставрація науково-технічної документації.
7 червня 2019 року
На відзначення Міжнародного тижня архівів проведено низку заходів:
– івент-захід «ЦДНТА України 50/50 (50 років здобутків/50 кроків у майбутнє): спеціалізований архів науково-технічної документації у ХХІ столітті,
яким ми його бачимо». Головний науковий співробітник відділу використання
інформації документів архіву О. Мащенко поділилася своїм досвідом, уміннями та знаннями з молодим поколінням архівістів, розповіла про своє бачення тематики цьогорічного Міжнародного тижня архівів «Створення архівів
ХХІ століття»;
– для відвідувачок Територіального центру надання соціальних послуг
Київського району м. Харкова проведено екскурсію архівом. Головний науковий співробітник відділу використання інформації документів архіву О. Мащенко охарактеризувала інформаційний потенціал архівної документації, розповіла про функції, завдання ЦДНТА України, особливості та правила роботи
з документами;
– програму заходів, що були здійснені в архіві протягом святкового тижня, а також постер «With faith in the future» («З вірою у майбутнє»), в якому
відображено минуле, сучасність і можливе майбутнє архіву, було розміщено
на інтерактивній карті на вебсайті МРА за посиланням:
https://www.ica.org/en/search-international-archives-week-2019-events-world
wide?fbclid=IwAR2oKffzVba83tijQ7UJqWDrwlsYYMkzEtVczlFM3ZcgG5bLFD
rd0PT_-no.
08 червня 2019 року
На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook ICA International Council
on Archives зробив перепост новини про івент-захід «ЦДНТА України 50/50
(50 років здобутків/ 50 кроків у майбутнє): спеціалізований архів науково-технічної докментації у ХХІ столітті, яким ми його бачимо». Інформацію можна
переглянути за посиланням: https://www.facebook.com/ICAInternationalCouncil
onArchives/posts/2260415750661863.
19 червня 2019 року
У рамках реалізації договору про співпрацю між ЦДНТА України та
Національним аерокосмічним університетом імені М. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», для студентів 1-го та 3-го курсів спеціальності
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» було проведено оглядову екскурсію. Науковий співробітник відділу використання інформації документів
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архіву Д. Ожиганов розповів екскурсантам про особливості та практичне значення науково-технічної документації, а також, спираючись на інформацію
виставкової експозиції, приуроченої до 50-річчя ЦДНТА України, продемонстрував документальне багатство фондів архіву.
20 червня 2019 року
У конференц-залі Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Каразіна
під егідою Державної архівної служби України відбувся Міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб
забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)». Організаторами виступили ЦДНТА України, ЦДЕА України, ЦДАЗУ,
УНДІАСД, НДІ мікрографії, Спілка архівістів України, ХНУ імені В. Н. Каразіна, Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В. Каразіна. Учасники заходу
обговорили новітні тенденцій розвитку архівної справи, проаналізували здобутки та досягнення в архівній сфері, здійснили обмін практичним досвідом у
вирішенні таких пріоритетних питань як цифровізація, медіатизація, інформатизація, застосування цифрових технологій.
Для зарубіжних доповідачів з Білопрусі та Польщі організовано виступ у
форматі скайп-конференції.
27 червня 2019 року
На виконання Указу Президента України від 24 квітня 2019 р. № 160/2019
в архіві проведено урочисті заходи на відзначення 23-ї річниці Конституції
України. Провідний спеціаліст архіву Ю. Коваль на урочистому зібранні колективу виступив із доповіддю про норми конституційного права України,
доповів про історію конституціоналізму, формування правової культури, виховання громадянської свідомості та поваги до Конституції України.

У Державному архіві Житомирської області
10 квітня 2019 року
Головний спеціаліст відділу контролю та організації роботи ЕПК, голова
профспілки архіву С. Єрмолюк взяв участь у навчанні з новообраними головами первинних профспілкових організацій на базі учбово-методичного центру
Федерації профспілок Житомирської області.
11 квітня 2019 року
Делегація на чолі з Генеральним консулом Генерального Консульства
Республіки Польщі у Вінниці Д. Цярціньскі відвідала держархів області.
13 квітня 2019 року
На виконання розпорядження голови Житомирської обласної адміністрації від 20.03.2019 №102 «Про проведення заходів із санітарного очищення та
благоустрою території населених пунктів області» (зі змінами) працівники
архіву взяли участь в акції з проведення загальнообласного дня благоустрою
території.
15 квітня 2019 року
На базі архіву проведено науково-теоретичний семінар на тему:
«Європейські традиції міського самоврядування на українських землях».
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Захід організовано спільно з викладачами та студентами ЖДУ імені Івана
Франка.
19 квітня 2019 року
Проведено тематичну зустріч на тему: «Ознайомлення з основними положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» за участі заступника начальника відділу страхових виплат та
матеріального забезпечення управління виконавчої дирекції ФСС України в
Житомирській області Л. Мельник.
22 квітня 2019 року
З нагоди Дня охорони праці відбулася тематична зустріч працівників архіву із представниками Федерації профспілок Житомирської області. На запитання працівників архіву відповіли голова обкому профспілки працівників
державних установ П. Закусило та головний технічний інспектор праці Федерації профспілок Житомирської області О. Вербицький.
24 квітня 2019 року
Заступник директора, головний зберігач фондів – начальник відділу зберігання документів Національного архівного фонду архіву Н. Шимченко з нагоди Всесвітнього дня охорони праці взяла участь у проведенні тематичної
дискусії під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці», яку було організовано Федерацією профспілок Житомирської області на базі Центру професійно-технічної освіти в м. Житомир.
26 квітня 2019 року
Представники архіву взяли участь у покладанні квітів біля пам’ятного
знаку «Чорна біль» (м. Житомир) у рамках проведення заходів, пов’язаних з
33-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.
08 травня 2019 року
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «До Дня визволення
Житомирщини від нацизму у Другій світовій війні».
08 травня 2019 року
Головний спеціаліст архіву Р. Кондратюк взяв участь у прямому ефірі
програми «Відкрита студія» на телеканалі «СК-1» на тему: «День пам’яті і
примирення».
7, 9 травня 2019 року
Керівництво архіву та архівісти області взяли активну участь у меморіальних заходах до Дня пам’яті та примирення, 74-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
16 травня 2019 року
Працівники архіву активно долучилися до участі в святкуванні всесвітнього Дня української вишиванки та взяли участь у відкритті виставки
«На далеких берегах Антарктиди» в Житомирському обласному краєзнавчому
музеї.
17 травня 2019 року
Заступник начальника відділу використання інформації документів НАФ
та довідкового апарату архіву В. Дідківська провела навчальний семінар із
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працівниками архіву на тему: «Виконання запитів на архівну інформацію в
державних архівних установах України».
20 травня 2019 року
У приміщенні архіву розгорнуто стендову виставку «75 років від часу
депортації з Криму кримських татар і осіб інших національностей».
23 травня 2019 року
Відповідно до Плану-графіка проведення практичної підготовки осіб
керівного складу, фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях
м. Житомир у 2019 р., затвердженого міським головою, в архіві проведене
спеціальне об’єктове тренування (СОТ) формувань цивільного захисту за темою: «Дії керівництва та особового складу формувань цивільного захисту при
виникненні пожежі на території об’єкту».
28 травня 2019 року
Головний спеціаліст архіву Р. Кондратюк взяв участь у прямому ефірі
телепрограми «Ранок на каналі UA:Житомир», присвяченому Дню краєзнавства.
29 травня 2019 року
Заступник начальника відділу формування НАФ та діловодства архіву
Т. Гаращук взяла участь у практикумі-семінарі, організованому відділом нотаріату Головного територіального управління юстиції у Житомирській області
для працівників державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів. Темою виступу стало проведення експертизи цінності документів нотаріальної
діяльності, їх формування, упорядкування та подальше зберігання на належному рівні.
28–29 травня 2019 року
Директор архіву І. Слобожан взяв участь у семінарі-тренінгу для державних службовців та представників інститутів громадянського суспільства,
який відбувся у м. Вінниця в рамках проекту «Удосконалення інституційної
спроможності Уряду України та інститутів громадянського суспільства для
ефективної співпраці у процесах прийняття рішень», що реалізується Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Офісом Координатора проектів ОБСЄ
в Україні.
28–30 травня 2019 року
Головний спеціаліст відділу контролю та організації роботи ЕПК, голова
профспілкового комітету архіву С. Єрмолюк взяв участь у семінарі-тренінгу
на тему: «Базовий курс навчання», який проводився у рамках співробітництва
Профспілки працівників державних установ України із Профспілкою працівників державних службовців Швеції Fackforbundet ST на базі Південного регіонального представництва Центру профспілкових знань (м. Херсон).
31 травня 2019 року
Відбулася презентація виставки оригіналів архівних документів «Освіта
на Волині» (1797–1919 роки) та проведено засідання круглого столу на зазначену тему.
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03 червня 2019 року
З метою відзначення Міжнародного дня архівів на сайті архіву у розділі «Документальні виставки» розміщено цифрові копії унікальних, особливо
цінних та надзвичайно цікавих архівних документів за 1561–1918 рр.
07 червня 2019 року
Заступник начальника відділу формування НАФ та діловодства архіву
Т. Гаращук прочитала лекцію для працівників архіву на тему: «Експертиза
цінності документів: теорія та практика». Захід проведено в рамках святкування Міжнародного тижня архівів, який відзначався з 3 до 9 червня 2019 р.
11–13 червня 2019 року
Директор архіву І. Слобожан пройшов навчання в «Навчально-методичному центрі Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської
області» як керівник підприємства, функціональні обов’язки якого пов’язані
із забезпеченням цивільного захисту.
26 червня 2019 року
В архіві розгорнуто стендову виставку копій архівних документів під назвою «До Дня Конституції України».

У Державному архіві Запорізької області
24 квітня 2019 року
Відбулося засідання колегії, на якому підбито підсумки роботи архіву та
архівних установ області за І квартал 2019 р., розглянуто питання про стан
виконавської дисципліни та контролю за виконанням документів, а також про
стан охорони праці в архіві. З усіх питань прийнято відповідні рішення.
25 квітня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено виставку архівних документів
«До 75-річчя депортації з Криму кримських татар та осіб інших національностей».
26 квітня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву розміщено виставку розсекречених архівних документів з фонду «Запорізька міська Рада депутатів трудящих та її виконавчий комітет, м. Запоріжжя Запорізької області». На виставці представлено документи 1944–1945 рр. щодо заходів із відновлення інфраструктури м.
Запоріжжя, розмінування території області, розміщення евакошпиталів, відбудови підприємств, установ, організацій. Подано також інформацію про місця
поховання бійців радянської армії.
08 травня 2019 року
В ефірі Українського радіо Запоріжжя у програмі «На часі» начальник
відділу інформації та використання документів архіву О. Величко, головний
спеціаліст – керівник режимно-секретної служби В. Бондар, а також завідувач
відділу новітньої історії Запорізького обласного краєзнавчого музею В. Лінніков взяли участь у тематичній передачі «Про окупаційний період 1941–
1944 рр. Історії Запорізького краю».
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08 травня 2019 року
У рамках тематичних заходів із метою утвердження європейської традиції вшанування полеглих у війні був проведений єдиний день інформування до відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні.
29 травня 2019 року
Відбулося чергове засідання колегії архіву, на якому підбито підсумки
конкурсу серед представників засобів масової інформації області за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого
України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації
документів НАФ у 2018 р. (захід приурочений до Дня журналіста). Переможницею визнано Л. Березняк, директора газети «РосТ» за висвітлення історичного минулого Запорізької області в серії публікацій, присвячених дослідженням Мамай-гори, однієї з найбільших стародавніх пам’яток Східної Європи:
«Люди Мамай-Горы», «Находки и открытия Мамаевой Могилы», «Тайны
Мамай-Горы открываются дальше». Переможницю нагороджено Почесною
грамотою Державного архіву Запорізької області.
05 червня 2019 року
У читальній залі архіву відкрилася документальна виставка «Запорізький
архів – скарбниця історії краю. До Міжнародного дня архівів», що ознайомлює зі складом документів установ, підприємств та організацій періоду до
1917 р. Інформація про виставку розміщена на інтерактивній мапі.
03–21 червня 2019 року
В архіві проходила навчальна музейно-архівна практика студентів освітнього рівня «бакалавр» історичного факультету денної форми навчання Запорізького національного університету. Студенти ознайомилися з роботою
відділів архіву, освоювали практичні навички роботи з документами.
07 червня 2019 року
Відбувся семінар із питань організації діловодства та архівної справи для
працівників діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, підприємств – джерел формування НАФ архіву.
На семінарі розглянуто ряд важливих питань, зокрема: організація документування управлінської діяльності в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях; зміни до нормативних документів із питань діловодства та архівної справи; експертиза цінності
документів в установі; вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному
зберіганню; складання та оформлення архівних описів справ (постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу), передмови до зведених архівних описів справ, історичної довідки до фонду. Окрім
того, в рамках семінару проведено практичне заняття щодо оправлення справ.

У Державному архіві Львівської області
10 квітня 2019 року
Науковий працівник архіву О. Горбач прослухала лекцію на Оссолінських зустрічах на тему: «Слава Галичині. Феномен Загальної крайової вис-
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тавки 1894 року». Лектор – працівник Будинку зустрічей з історією у Варшаві Томаш Куба Козловський. Зустріч відбулася під патронатом Генерального
Консула Республіки Польща у Львові.
11 квітня 2019 року
З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів науковим співробітником В. Мирошем проведено оглядову екскурсію
архівом для учнів 10-го класу школи №72 м. Львів. Під час екскурсії учні
ознайомилися з експозиціями виставок архіву та унікальними матеріалами з
історії голокосту в часи німецької окупації (1941–1944 рр.), а саме: обвинуваченнями та судовими вироками у справах переховування євреїв, відозвами та
сімейними фотографіями.
11 квітня 2019 року
У рамках співпраці з Люблінським університетом імені Марії Кюрі–Склодовської (Республіка Польща) науковим співробітником В. Мирошем було
проведено оглядову екскурсію архівом для групи студентів істориків 2-го
року навчання вище зазначеного навчального закладу.
6 травня 2019 року
Онлайновий варіант тематичної виставки за документами Державного
архіву Львівської області До Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні та 75- ї річниці вигнання нацистів з України розміщено на вебсайті Державного архіву Львівської області, на сторінці «Державний архів Львівської області» у мережі Facebook. Прес-реліз
про документи архіву з цієї тематики розміщено на вебсайті Львівської
облдержадміністрації, на офіційних сторінках архіву у соціальній мережі
Facebook.
16 травня 2019 року
Працівники Державного архіву Львівської області взяли участь у заходах
Львівської облдержадміністрації з нагоди Дня вишиванки.
17 травня, 24 травня 2019 року
В архіві відбувся щорічний семінар для керівників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад із питань архівної справи та діловодства.
26 травня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у заходах Львівської облдержадміністрації та ході, присвяченій Дню Героїв України.
12 червня 2019 року
Заступник директора – начальник організаційно-аналітичного відділу
Л. Білас взяла участь у семінарі « Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» у
Львівському регіональному інституті державного управління при Президентові України.
19 червня 2019 року
Відбувся захист дипломної роботи випускниками 4-го курсу Львівського
державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Тру-
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ша (факультет «Живопис», спеціалізація «Художній розпис»), які виконали
настінний розпис «Рух неминучого».
26 червня 2019 року
Онлайновий варіант тематичної виставки архівних документів «Конституційний процес на сторінках преси» та прес-реліз розміщено на офіційній
сторінці архіву у мережі Facebook «Державний архів Львівської області» та
на офіційному вебсайті архіву.
На офіційному вебсайті архіву у рубриці «Фонди» розміщено список ліквідованих установ, підприємств і організацій державної та приватної форми
власності у Львівській області, документи з особового складу яких надійшли
на державне зберігання до архівних відділів райдержадміністрацій та міських
рад, трудових архівів.

У Державному архіві Полтавської області
03 квітня 2019 року
Старший науковий співробітник державного архіву В. Сушко провів
оглядову лекцію про історію та структуру Державного архіву Полтавської області для учнів 9-го класу Полтавської школи-інтернату №2 «Центр освіти та
соціально-педагогічної підтримки».
04 квітня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання документів Т. Пустовіт взяв участь у нараді з представниками громадськості
щодо проведення IX Петлюрівських читань у Полтаві у 2019 р. Захід проведено у приміщенні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
09–11 квітня 2019 року
Проведено зонально-методичну нараду із керівниками архівних відділів
райдержадміністрацій та міських рад. Розглянуто питання щодо організації
приймання та зберігання виборчої документації з виборів Президента України; щодо підготовки планово-звітної документації (наказ Державної архівної
служби України від 13.12.2018 №85 «Про затвердження уніфікованих форм
планової та звітної документації» на базі архівного відділу Кременчуцької
міської ради (09.04.2019), Державного архіву Полтавської області (10.04.2019),
архівного сектору виконавчого комітету Лубенської міської ради (11.04.2019).
10 квітня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання
документів Т. Пустовіт взяв участь у зйомках документального фільму про
Патріарха Мстислава (Степана Скрипника) на телеканалі Філія ПАТ «НСТУ»
«Полтавська регіональна дирекція Лтава».
12 квітня 2019 року
У газеті «Зоря Полтавщини» опубліковано статтю заступника директора – начальника відділу інформації та використання документів Т. Пустовіта
«Громадянська місія митця (про громадського діяча В. С. Голуба та діяльність
громадської ради при ОДА»).
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23 квітня 2019 року
Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства проведено навчання на тему: «Організація діловодства, роботи експертних комісій та забезпечення збереженості документів у виконавчих органах державної влади» для
відповідальних осіб за діловодство та архівний підрозділ.
07 травня 2019 року
У приміщенні архіву відкрито документальну виставку «Злочини Третього Райху. Полтавщина» до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні. Виставку підготовлено на основі документів ЦДКФФА імені Г. С. Пшеничного, ЦДАВО України, Держархіву Полтавської області, архіву СБУ в
Полтавській області.
08 травня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання документів архіву В. Сушко провів лекцію для студентів Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка «ДАПО: духовна
скарбниця та цінне джерело з історії краю».
10 травня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання
документів архіву В. Сушко провів лекцію для студентів УМСА до Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні.
21 травня 2019 року
У газеті «Зоря Полтавщини» опубліковано статтю заступника директора – начальника відділу інформації та використання документів Т. Пустовіта «…Нашому генію в партіях буде вузько і тісно. Геній не знає границь»
(С. В. Петлюра і Т. Г. Шевченко).
23 травня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання документів архіву В. Сушко взяв участь у засіданні круглого столу на тему:
«Пушкарівський Яр – відновлення історичної правди», який відбувся у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського.
24 травня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання документів Т. Пустовіт та старший науковий співробітник відділу інформації та
використання документів В. Сушко взяли участь у Дев’ятих Петлюрівських
читаннях «Полтавська Петлюріана». У рамках проведення конференції експонувалася виставка «Він – з когорти вождів», підготовлена працівниками архіву до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри.
26 травня 2019 року
Старший науковий співробітник відділу інформації та використання
документів архіву В. Сушко провів лекцію для учнів Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 імені І. П. Котляревського до Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні.
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28 травня 2019 року
Заступник директора – начальник відділу інформації та використання документів Т. Пустовіт та старший науковий співробітник відділу інформації та
використання документів В. Сушко провели лекцію для школярів Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 імені І. П. Котляревського на тему:
«Полтавщина у Другій Світовій війні».
05 червня 2019 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» для працівників
архіву спільно із Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проведено лекцію-полілог «Спадкове та зобов’язальне право: судова практика
щодо захисту прав і свобод особи в Україні». Для проведення лекції запрошено канд. іст. наук, доцента кафедри правознавства, докторанта Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Т. Жалій.
19 червня 2019 року
Головний архівіст відділу інформації та використання документів Т. Воскобійник взяв участь у радіопередачі на телестудії ПАТ «НСТУ» Полтавська
регіональна дирекція «Лтава» на тему: «Про роботу зі зверненнями громадян
у Державному архіві Полтавської області».
25 червня 2019 року
На офіційному вебсайті архіву оприлюднена онлайн-виставка до 23-ї річниці Конституції України.

У Державному архіві
Тернопільської області
08–12 квітня 2019 року
Провідний архівіст М. Дацків пройшла підвищення кваліфікації для осіб,
відповідальних за організацію роботи із зверненнями громадян, у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
12 квітня 2019 року
Начальник відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Базиляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів на тему: «Ведення
діловодства із зверненнями громадян» для відповідальних осіб за звернення
громадян у структурних підрозділах Тернопільської обласної державної адміністрації, райдержадміністраціях та ОТГ у Тернопільському регіональному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
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17 квітня 2019 року
Головний спеціаліст Л. Сирота взяла участь у навчанні за короткотерміновим тематичним семінаром «Основні напрями діяльності центральних
і місцевих органів виконавчої влади щодо організації та забезпечення мобілізаційної готовності» у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
26 квітня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у меморіальних заходах до річниці аварії
на Чорнобильській АЕС.
08 травня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у меморіальних заходах до Дня пам’яті
та примирення.
16 травня 2019 року
Працівники архіву взяли участь у флешмобі у вишиванках, приуроченому
до Дня вишиванки.
21 травня 2019 року
Головний спеціаліст О. Волинець взяла участь у навчанні за короткотерміновим тематичним семінаром «Практичні аспекти впровадження законодавства про державну службу» у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
22 травня 2019 року
Начальник відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Базиляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів на тему: «Складання
номенклатур справ, проведення та оформлення експертизи цінності документів» для начальників загальних відділів РДА у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій.
24 травня 2019 року
Начальник відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Базиляк
провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів на тему: «Організація
міжвідомчого обміну електронними документами; складання окремих видів
документів» для працівників територіального управління Державної судової
адміністрації України у Тернопільській області у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій.
04 червня 2019 року
Проведено розширене засідання колегії архіву, на якому розглянуто питання про виконання завдань, визначених Укрдержархівом для державних
архівних установ на 2019 р., про хід виконання доручення голови обласної
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державної адміністрації від 26.09.2018 №90 та стан зберігання документів
НАФ в Державному архіві Тернопільської області та архівних відділах, секторах райдержадміністрацій Тернопільської області, результати звірки наявності
документів НАФ, що зберігаються (зберігались) в архівних відділах (секторах) районних державних адміністрацій та сільських радах області, а саме погосподарських книг, що були передані держархівом на зберігання в районні
архіви у 1989 р.
05 червня 2019 року
Начальник відділу формування НАФ та діловодства Т. Малиміна-Базиляк провела лекцію з демонстрацією методичних слайдів на тему: «Актуальні
питання діловодства та архівної справи» для працівників Регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області у Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій.
06 червня 2019 року
Для колективу архіву доцент кафедри журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка, канд. іст. наук П. Гуцал прочитав лекцію на тему: «Обмеження прав та
свобод діячів Української Галицької армії».
06–07 червня 2019 року
Голова первинної профспілкової організації архіву І. Гардамала взяла
участь у 5-му пленарному засіданні обласного комітету Профспілки.
09 червня 2019 року
У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої
100-річчю Чортківської офензиви, директором архіву Ф. Полянським було
представлено документальну виставку Державного архіву Тернопільської області «У борні за Українську Державу» у м. Чортків
10-11 червня 2019 року
Директор архіву Ф. Полянський взяв участь у семінарі-тренінгу «Співпраця органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства в
процесі формування та реалізації державної, регіональної політики» в рамках
проекту «Посилення інституційної спроможності Уряду України та громадянського суспільства для ефективної співпраці у процесах прийняття рішень» за
фінансової підтримки Уряду США.
14 червня 2019 року
Делегація архівістів взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Треті Ґеретівські читання», що проходила на базі Тернопільського обласного краєзнавчого музею. З доповідями виступили заступник начальника відділу інформації та використання документів архіву О. Дишлюк та
головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Т. Маркевич.
19 червня 2019 року
Головний спеціаліст О. Волинець взяла участь у навчанні за постійно
діючим семінаром «Основні засади діяльності юридичних служб центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих дер-
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жавних адміністрацій, державних підприємств. установ, організацій та державних господарських об’єднань» у Тернопільському регіональному центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
та організацій.

У Державному архіві Харківської області
09 квітня 2019 року
На сайті Державного архіву Харківської області відкрилася онлайн-виставка документів «З історії цирку м. Харкова».
11 квітня 2019 року
В урочистій церемонії покладання квітів до Пам’ятного знаку жертвам
нацистських переслідувань з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів
нацистських концтаборів разом із керівництвом обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, структурними підрозділами архіву, військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора архіву
Є. Кущ та начальник відділу інформації, використання документів та документального забезпечення М. Ельксніт.
08–16 квітня 2019 року
На базі архіву відбувся 7-ми денний семінар із підвищення кваліфікації
працівників діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ і
організацій. За підсумком семінару слухачі отримали свідоцтва.
26 квітня 2019 року
Головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та документального забезпечення архіву О. Сафонова провела лекцію-екскурсію
архівом для студентів Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди у межах програми навчального курсу «Архівознавство».
09 травня 2019 року
В урочистій церемонії покладання квітів на території Національного меморіального комплексу «Висота маршала І. С. Конєва» (Дергачівський район,
смт Солоницівка) з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом із керівництвом обласної державної адміністрації, обласної
та міської рад, структурними підрозділами архіву, військовими, духовенством
та громадськістю взяли участь заступник директора архіву Є. Кущ, начальник
відділу інформації, використання документів та документального забезпечення М. Ельксніт та начальник відділу забезпечення збереженості та реставрації
документів Т. Іванська.
17 травня 2019 року
З нагоди відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні на
вебсайті архіву відкрилася онлайн-виставка документів «Національні операції
НКВС 1937−1938 років: каральна акція проти євреїв Харківщини».
18 травня 2019 року
Начальник архівного відділу Великобурлуцької районної державної адміністрації А. Чемакін у складі команди обласної адміністрації взяв участь
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в обласній Спартакіаді серед державних службовців з 5-ти видів спорту
(волейбол, футзал, настільний теніс, шахи та шашки). У змаганнях із волейболу команда посіла перше місце.
19 травня 2019 року
У траурній церемонії покладання квітів на Українсько-польському Меморіалі жертвам тоталітаризму в Лісопарку з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій разом із керівництвом обласної державної адміністрації, обласної
та міської рад, структурними підрозділами обласної державної адміністрації,
військовими, духовенством та громадськістю взяли участь заступник директора архіву Є. Кущ та начальник відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення архіву М. Ельксніт.
30 травня 2019 року
У приміщенні архівного відділу апарату виконавчого комітету Ізюмської
міської ради розміщено виставку архівних документів «Ізюм на сторінках давніх газет», присвячену 338-й річниці Дня міста Ізюм.
Архівний відділ апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради
підготував статті з газети «Обрії Ізюмщини», що висвітлюють головні події,
які стосувалися м. Ізюм та його мешканців.
31 травня 2019 року
Відбулося розширене засідання колегії архіву, на якому було розглянуто
питання про стан організації збереженості документів НАФ в архівному підрозділі Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації; стан роботи архівних відділів Балаклійської та Зміївської районних
державних адміністрацій Харківської області та трудових архівів на відповідній території, а також про стан виконання Закону України «Про доступ
до публічної інформації» у 2018 р. У роботі колегії взяли участь начальники
архівних відділів районних державних адміністрації Балаклійського та Ізюмського районів Г. Олійник та Л. Рибак, а також керівники трудових архівів
відповідних районів І. Татаренко та В. Нестерцова.
31 травня 2019 року
Головні спеціалісти відділу інформації, використання документів та документального забезпечення архіву В. Плисак та О. Сафонова провели оглядові
екскурсії архівом відповідно для студентів 1-го курсу факультету соціальноекономічного управління Харківського регіонального інституту Національної
академії державного управління при Президентові України у рамках вивчення
ними модуля «Документознавство і діловодство» та для громадської організації «Міжнародне дворянсько-родове суспільство в Україні».
31 травня 2019 року
Головний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи,
обліку та довідкового апарату архіву Л. Колеснік взяла участь у святкуванні
«Останнього дзвоника», який пройшов на базі комунальних закладів «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної
ради та «Богодухівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2» Богодухівської районної ради Харківської області.
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14 червня 2019 року
Головний спеціаліст відділу інформації, використання документів та
документального забезпечення архіву О. Сафонова провела оглядову лекцію-екскурсію архівом для студентів історичного факультету Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
20 червня 2019 року
Начальник відділу формування НАФ та діловодства архіву Л. Михасенко взяла участь у практичному семінарі для 77 керівників і фахівців територіальних та первинних профспілкових організацій м. Харкова і Харківської
області, у рамках якого порушила питання щодо складання номенклатури
справ, ведення діловодства та проведення експертизи цінності документів у
профспілкових організаціях. Семінар проходив на базі Харківської обласної
організації Профспілки працівників освіти і науки України (пл. Конституції 1,
Палац Праці).

