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Лариса Юдіна
Про підсумки роботи Державного архіву Харківської
області у 2012 році
Діяльність Державного архіву Харківської області упродовж 2012 року була спрямована та здійснювалася на виконання
завдань, передбачених Планом розвитку архівної справи в області на 2012 рік, зі змінами, затвердженими директором держархіву області 15 березня 2012 року, Планом заходів Держархіву Харківської області щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ та таких, що підлягають
включенню до нього, на 2009-2019 роки, та відповідно до указів
Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень обласної
державної адміністрації, наказів та доручень Державної архівної служби України, директора держархіву області.
На виконання низки наказів Державної архівної служби
України 2011-2012 рр., спрямованих на увічнення пам’яті про
події Великої Вітчизняної війни та її учасників, тривали роботи з виявлення документів із воєнної тематики та складання їх
переліків.
Зокрема, підготовлено перелік архівних документів «Місто Харків під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.», що
містить інформацію про будівництво оборонних споруджень в м.
Харків, події перших місяців війни, евакуацію населення, насильне вивезення мирного населення з території окупованого міста
й області на примусові роботи до Німеччини у роки Великої Вітчизняної війни, відбудовчі роботи на звільненій території, який
направлено до Департаменту освіти Харківської міської ради, Головного управління освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації та 9 районним відділам освіти м. Харків.
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Перелік документів, виявлених у держархіві області
за темою: «Вони виборювали Перемогу: з історії підпільнопартизанського руху на Харківщині», направлено до Головного управління освіти та науки Харківської обласної державної
адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради.
Крім того, зазначений вище перелік документів та їх цифрові
копії надано ЦДНТА України для використання при підготовці
виставки архівних документів.
Крім того, на шпальтах місцевих періодичних видань опубліковано статті, підготовлені співробітниками держархіву області, а саме:
– Гунько Ю.П. Харьков и Харьковская область в первые
дни войны // Харьковские известия. – 2012. – 28 июня;
– Ельксніт М.І. «Туберкульоз рятував життя. Історія Ксенії
Іліаді» // Слобідський край. – 2012. – 23 серпня. – № 101;
– Юдина Л.Н. Гвардии майор Владимир Медведев // Харьковские известия. – 2012. – 08 листопада. – № 134.
Підготовлено та відкрито 3 виставки архівних документів,
присвячені тематиці Великої Вітчізняної Війни: «Дробицький
Яр – символ жорстокості (до Дня пам’яті жертв Голокосту)»,
«Вони виборювали Перемогу: з історії підпільно-партизанського
руху на Харківщині (до Дня партизанської слави)», одну з яких
«Надійний тил – допомога фронту (до 67-ої річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.)» оприлюднено на
власному веб-сайті держархіву області.
На виконання п. 26 Плану заходів з увічнення пам’яті про
події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників
на 2011-2015 роки, затвердженого головою обласної державної
адміністрації 19 квітня 2012 р., держархівом області підготовлено макет збірника архівних документів «Війна очима дітей».
На виконання наказу Державного комітету архівів України від 18.11.2009 р. № 196 «Про участь державних архівних
установ у відзначенні в Україні 1025-річчя хрещення Київської
Русі» тривали роботи з виявлення та вивчення документів з ре6
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лігійної тематики. Підготовлено перелік архівних документів,
що відображають репресивні заходи радянської влади, пов’язані
з релігійним життям на Харківщині у 1920-1960-х роках, та 11
інформаційних листів, направлених до Головного управління
освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації,
Департаменту освіти Харківської міської ради, районних відділів освіти м. Харків.
На виконання низки наказів Державного комітету архівів
України від 2009 р. щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні на власному веб-сайті держархіву
області до Дня пам’яті жертв голодоморів 15 листопада 2012 р.
оприлюднено on-line виставку архівних документів «Свічка 32го не згасне (до 80-річчя вшанування пам’яті жертв Голодомору
1932-1933 років)».
Упродовж звітного періоду проведено 22 апаратні наради
при директорові держархіву області та його заступникові, на
яких розглянуто 108 загальних питань щодо різних напрямів діяльності держархіву області.
Проведено 7 планових розширених засідань колегії держархіву області, на яких розглянуто усі 35 питань, передбачених планом роботи колегії на 2012 рік, та 1 позапланове засідання з питання: «Про результати перевірки Державною архівною
службою України дотримання держархівом області вимог щодо
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та рішення колегії Укрдержархіву від 03.04.2012 «Про
заходи щодо усунення недоліків, виявлених у ході перевірки
Державною архівною службою дотримання державним архівом
Харківської області вимог щодо забезпечення збереженості документів НАФ».
Серед планових питань розглянуто такі: про підсумки роботи державного архіву області та місцевих архівних установ
області, структурних підрозділів архіву за 2011 рік, перше півріччя та 9 місяців 2012 р., про стан роботи зі зверненнями громадян в місцевих архівних установах області, про стан охорони
7

З ДОСВІДУ РОБОТИ

праці та пожежної безпеки в держархіві області, про результати
перевіряння наявності та стану документів, результати перевірянь роботи архівних відділів районних державних адміністрацій, платні послуги, трудову дисципліну, організацію роботи з
кадровим резервом, підвищення кваліфікації тощо.
На колегії держархіву області заслухано начальників 3-х
архівних відділів районних державних адміністрацій (далі –
РДА): Близнюківської РДА – Оробченко Л.М. «Про стан роботи щодо забезпечення збереженості документів Національного
архівного фонду в Архівному відділі Близнюківської районної
державної адміністрації Харківської області», Дворічанської
РДА – Чудіка С.В. та Нововодолазької РДА – Єніну М.Б. «Про
роботу архівних відділів Дворічанської та Нововодолазької районних державних адміністрацій Харківської області» та 2-х
відповідальних за архів установ: Головного управління промисловості, транспорту та зв’язку Харківської обласної державної адміністрації Ялину Ю.В. «Про стан організації діловодства та збереженості документів НАФ в архівному підрозділі Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку
Харківської обласної державної адміністрації, що перебуває у
зоні комплектування державного архіву Харківської області»
та головного спеціаліста Управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації Рягузову Г.М. «Про роботу щодо поліпшення стану діловодства та
збереженості документів в архівному підрозділі Управління у
справах преси та інформації Харківської обласної державної
адміністрації, що є джерелом комплектування НАФ та перебуває у зоні комплектування державного архіву Харківської
області».
Проведено 8 засідань Науково-методичної ради держархіву області (далі – НМР), з яких 6 – розширених та 2 – позапланові. На засіданнях НМР розглянуто та схвалено 9 тематичних
переліків документів, підготовлених для експонування на виставках у читальних залах та на сайті держархіву області, макет
8
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збірника архівних документів «Війна очима дітей», статті, підготовлені співробітниками держархіву області для розміщення
на шпальтах місцевих періодичних видань, 2 методичні розробки та макет науково-інформаційного видання «Харківський архівіст» за 2012 рік.
Проведено 13 засідань експертно-перевірної комісії (далі –
ЕПК) держархіву області, на яких схвалено описів на управлінську документацію в кількості 38 366 од. зб.; погоджено описів
справ з особового складу на 17 856 од. зб., актів про вилучення
для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, на 560 648 од. зб., 681 номенклатуру справ, 82 інструкції з діловодства; 99 положень про архів (архівний підрозділ); 26
положень про експертні комісії та 4 положення про служби діловодства. Крім того, у рамках засідань ЕПК розглянуто низку
питань, передбачених планом роботи ЕПК на 2013 рік. Зокрема,
про визначення категорій фондів, що надійшли до держархіву області у 2012 році, про розгляд анотованих переліків унікальних
документів, що зберігаються у бібліотеках Харкова, про стан і
умови зберігання документів в установах, підприємствах, організаціях – джерелах формування НАФ, про розгляд пропозицій
експертних комісій підприємств, установ та організацій щодо визначення строків зберігання документів, не передбачених діючими переліками документів, тощо.
Певна увага упродовж 2012 р. приділялась питанням підвищення кваліфікації представників архівних установ, архівних
підрозділів, архівів, служб діловодства та експертних комісії
підприємств, установ та організацій різних форм власності.
Зокрема, 20 лютого 2012 р. на базі держархіву області проведено дводенний семінар для представників приватних архівних установ Харкова та області з питань приймання документів
на зберігання, їх обліку, наведення довідок соціально-правового
характеру, вимог до оформлення документів, що надходять на
розгляд ЕПК Держархіву Харківської області. У рамках семінару його учасники відвідали архівосховища, де познайомилися
9
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з умовами зберігання документів, реставраційну лабораторію,
оглянули діючу на той час виставку архівних документів «Поляки на Харківщині».
05 жовтня 2012 р. проведено семінар із підвищення кваліфікації для працівників діловодних служб та архівних підрозділів вищих навчальних закладів міста Харкова та Харківської
області.
З 17 по 25 квітня 2012 р. та з 08 по 16 жовтня 2012 р. у
держархіві області тривали семінари з підвищення кваліфікації
для працівників діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ і організацій.
На виконання Графіку індивідуального підвищення кваліфікації начальників і працівників архівних відділів РДА та
міськрад міст обласного значення, затвердженого директором
держархіву області 24 січня 2012 р., з 24 січня по 17 лютого
2012 р. проведено 17 занять з підвищення кваліфікації для 34-х
працівників місцевих архівних установ області.
Проведено низку семінарів із підвищення кваліфікації для
працівників місцевих архівних установ із питань організації роботи архівних відділів РДА та міськрад Харківської області (2021 березня, 11 червня, 13 серпня, 7 та 9 листопада 2012 р.).
На виконання Плану заходів щодо надання методичної та
практичної допомоги апаратам РДА на 2012 рік, затвердженого
заступником голови-керівником апарату обласної державної адміністрації Хомою В.В. 07 лютого 2012 р., проведено навчання
для начальників архівних відділів Близнюківської, Борівської,
Великобурлуцької, Кегичівської, Куп`янської, Нововодолазької
та Харківської РДА.
Фахівці держархіву області також залучалися до участі у
семінарах та нарадах, організаторами яких виступали сторонні
організації.
Зокрема, 25 вересня 2012 р., у рамках короткострокового семінару з підвищення кваліфікації спеціалістів державних
архівів областей України з питань організації роботи з науково10
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технічною документацією, організатором якого виступив
ЦДНТА України, держархів області провів тематичне заняття
для представників державних архівів Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Сумської областей з питань досвіду роботи
з науково-технічною документацією відділу формування Національного архівного фонду та діловодства держархіву Харківської області.
Взято участь у семінарах, проведених на базі: Головного управління юстиції у Харківській області для начальників
відділів державної реєстрації актів цивільного стану (48 осіб),
Харківського регіонального інституту Національної академії
державного управління при Президентові України для спеціалістів управлінь Харківської облдержадміністрації та начальників загальних відділів РДА (47 осіб), Харківської обласної
державної адміністрації для керівників відділів апарату облдержадміністрації, керівників загальних відділів РДА (114 осіб) та
Харківського обласного управління лісового та мисливського
господарства (11 осіб). На зазначених семінарах розглянуто питання щодо основних вимог при складанні номенклатур справ,
впровадження нового переліку типових документів тощо.
Здійснювався контроль за діяльністю архівних підрозділів
(архівів) установ, організацій та підприємств списку № 1 – юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають документи на постійне зберігання до держархіву області, у ході якого
проведено 50 комплексних, 36 тематичних перевірок стану збереженості документів НАФ та 4 контрольних перевіряння роботи архівних підрозділів та служб діловодства.
На виконання Графіку вивчення роботи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апаратів районних
державних адміністрацій та перевірок виконання виконавчими
органами міських рад міст обласного значення делегованих повноважень органів виконавчої влади, здійснено 27 тематичних
перевірянь стану роботи архівних відділів РДА. За підсумками
проведених перевірянь проведено рейтингове оцінювання ді11
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яльності архівних відділів щодо забезпечення збереженості архівних документів, покращення їх матеріально-технічного стану та визначено його переможців. Ними стали: начальник Архівного відділу Богодухівської РДА Дручинська І.В. (1 місце),
начальник Архівного відділу Чугуївської РДА Савінова О.В.
(2 місце) та начальник Архівного відділу Красноградської РДА
Вербицька Т.В. (3 місце).
Переможців рейтингового оцінювання до Дня працівників архівних установ нагороджено грамотами державного архіву Харківської області. До того ж, голова Обласного комітету
профспілки державних службовців Харківської області Буйнов
В.Л. вручив їм грошову винагороду.
Певна увага приділялася питанню розгалуження в області мережі трудових архівів: у звітному році створено три таких
архіви: Комунальне підприємство «Зачепилівський трудовий
архів» (рішенням сесії Зачепилівської районної ради) та два трудових архіви у Великобурлуцькому районі – при Катеринівській
та Гнилицькій Першій сільських радах (створенні рішеннями
відповідних сільських рад).
На сьогодні в Харківській області функціонують 7 трудових архівів.
Значна увага упродовж 2012 р., як і в попередні роки, приділялась питанням забезпечення збереженості документів НАФ,
що зберігає держархів області. Зокрема, здійснено низку заходів, спрямованих на покращення їх фізичного стану:
– проведено складну реставрацію 8 698 аркушів документів I-IV ступенів складності дорадянського періоду;
– відремонтовано 876 аркушів справ та 33,4 мІ карт;
– оправлено та підшито 1 737 справ та описів справ;
– виготовлено 44 734 цифрові копії документів та 21 944
цифрові копії описів справ.
Тривали роботи з перевіряння наявності та фізичного стану справ. В цілому перевірено 27 фондів загальною кількістю
34 037 справ.
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На виконання наказу Укрдержархіву від 21 червня 2012 р.
№ 104 «Про організацію роботи із науково-технічного опрацювання документів фондів у Державному архіві Харківської області та інших державних архівах» складені та надіслані до Укрдерж
архіву «Методичні рекомендації із науково-технічного опрацювання документів ф.-4, Харківське губернське правління».
На виконання наказу директора держархіву області від
18.09.2012 № 77 «Про організацію роботи з науково-технічного
опрацювання документів фонду № 4, Харківське губернське
правління» була утворена робоча група, яка за жовтень-грудень
2012 р. провела роботу з визначення та уточнення фондової належності, систематизування та підготовки для ремонту, брошурування та оправлення 29 806 аркушів, що складає 206 справ
вищезазначеного фонду. За цей же період реставровано, відремонтовано та зброшуровано 2 420 аркушів і оправлено 13 справ,
що повернені до архівосховищ.
Протягом 2012 р. працівниками відділу забезпечення збереженості документів з архівосховищ до читальних залів видано 2 866 описів і 7 095 справ; до робочих кімнат 6 289 описів і 45
582 справи, до реставраційної лабораторії 396 справ загальною
кількістю 35 785 аркушів.
На державне зберігання у звітному році до держархіву області від установ, підприємств та організацій, що перебувають
у зоні його комплектування, надійшло та взято на облік 7 нових
та 5 частин управлінських фондів, що становить 1 240 справ
управлінської документації, а саме:
– Державна інспекція з контролю за цінами в Харківській
області за 1991-2011 рр.;
– Місцеві партійні організації Політичної партії «Сильна
Україна» за 2009-2011 рр.;
– Інспекція державного технічного нагляду у Харківській
області за 1992-2012 р.;
– Управління міграційної служби у Харківській області за
2004-2012 рр.;
13
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– Державний архів Харківської області за 2009 р.;
– Головне планово-економічне управління виконкому Харківської обласної ради народних депутатів за 1984-1992 рр.;
– Комітет по економіці та ринку Харківської обласної державної адміністрації за 1992-1995 рр.;
– Управління економіки Харківської обласної державної
адміністрації за 1995-2000 р.;
– Відкрите акціонерне товариство Харківський завод
«Кондиціонер» за 1954-2003 рр.;
– Головне планово-економічне управління виконкому
Харківської обласної ради народних депутатів за 1984-1992 рр.;
– Кримінальні справи на репресованих громадян м. Харкова та Харківської області за 1933-1956 рр.;
– Головне управління статистики у Харківській області за
2001-2005 рр.
Крім того, на державне зберігання надійшло 12 справ з
особового складу Державного архіву Харківської області за
2009 р. та 65 справ особового походження фонду Р-6529, Видатні історики Харківщини (кандидата історичних наук, доцента, Заслуженого викладача Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Зайцева Бориса Петровича за 19592005 рр. та доктора історичних наук, професора, Заслуженого
діяча науки та техніки України Кадєєва Володимира Івановича
за 1946-2011 рр.).
Всього у 2012 р. на облік взято 1 317 справ на паперовій
основі.
Крім того, надійшли документи зі спеціальними носіями:
– 10 од.обл./10 од.зб. фонодокументів за 2010-2011 рр.;
– 53 од.обл./ 53 од.зб. фотодокументів за 1984 р.;
– 83 од.обл./10 од.зб. відеодокументів за 2007, 2010-2011 рр.
Упродовж звітного року тривали роботи з передачі документів з особового складу, що надійшли на зберігання до
держархіву області у 1993-1994 рр., до Комунального підприємства «Міський архів»: передано 13 065 справ фондів
14
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«Харківські міські трести громадського харчування за 19431977 рр.» та «Орджонікідзевський трест їдалень м. Харкова за
1956-1992 рр.».
Певна увага приділялася питанням створення та вдосконалення науково-довідкового апарату до документів НАФ: вдосконалено та перероблено 470 справ управлінської документації ф.-228, Харківський городовий магістрат, за 1788-1866 рр. та
опису № 7 за 1802 р. ф.-3, Канцелярія Харківського губернатора,
за 1801рік. У зв’язку з переробленням опису Харківського городового магістрату була складена перевідна таблиця номерів
справ.
Шляхом передрукування опису № 3 за 1920-1921 рр.
ф. Р-1786, Харківський концентраційний табір, створені 2-й та
3-й його примірники.
Тематично розроблено 2 фонди та складено 765 карток.
Подокументно розроблено 85 справ протоколів засідань сесій
районних рад і протоколів засідань районних виконавчих комітетів ф.Р-3607, Виконавчий комітет Дворічанської районної
ради депутатів трудящих за 1943-1952 рр. та ф.Р-5314, Виконавчий комітет Борівської районної ради депутатів трудящих за
1943-1955 рр.
Поодинично розроблено 65 справ об’єднаного архівного
фонду особового походження Р-6529, Видатні історики Харківщини, та складено 65 каталожних карток на особисті документи
доктора історичних наук, професора, Заслуженого діяча науки
та техніки України Кадєєва В.І. та кандидата історичних наук,
доцента, Заслуженого викладача Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна Зайцева Б.П.
Тривала робота з каталогізації фото-, фоно– та відео документів. Складено 53 каталожні картки на фотодокументи, 10
каталожних карток на фонодокументи та 82 каталожні картки на
відеодокументи.
Всі каталожні картки індексовані, систематизовані та
включені до відповідних каталогів.
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Продовжувалася підготовка до видання анотованого реєстру описів дорадянського періоду (переглянуто 108 описів
фондів і анотовано 46 133 заголовки справ), робота зі складання
в електронному вигляді географічного покажчика до клірових
відомостей ф.-40, Харківська духовна консисторія, та ф.Р-230,
Харківське єпархіальне управління: складено географічний покажчик до клірових відомостей Лебединського повіту, до якого
внесено 5 698 записів назв населених пунктів, що входили до
складу парафій церков цього повіту, тощо.
Активно упродовж 2012 р. використовувалися документи,
що зберігає держархів області. Зокрема, за ними підготовлено
та відкрито 12 виставок, частина з яких експонувалася в приміщеннях держархіву області, а частину оприлюднено на його
власному веб-сайті. Це, зокрема, такі:
– «Поляки на Харківщині»;
– «Кобзарю – поетові і борцю за визволення України –
присвячується»;
– «До 12-ї річниці Конституції України»;
– «Дню Державного Прапора України і 21-й річниці незалежності України присвячується»;
– «До 90-річчя від дня народження Аркадія Ісаковича Епштейна (1922-2005)»;
– «Юність, опалена війною (до 23-ї річниці виводу радянських військ із Демократичної Республіки Афганістан)» та ін.
27 січня 2012 р. у Музеї історії Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна, з нагоди 207-ої річниці відкриття університету, репрезентовано спільний виставковий проект
держархіву Харківської області та Музею історії університету
«Історія Харківського університету ХІХ– ХХ ст. у документах
його професорів».
За звітний період за документами держархіву області наведено 1 371 довідку соціально-правового характеру, 182 – тематичного, 184 – за актами цивільного стану та 105 – генеалогічного характеру.
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У читальних залах держархіву області працювало 300 дослідників (з них 16 – іноземних), які відвідали їх 2 653 рази.
За звітній період співробітниками держархіву області підготовлено 5 статей, 4 з яких розміщені на шпальтах місцевих
періодичних видань. Про три з них йшлося раніше, четверта
присвячена Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 23-й річниці виводу військ з Демократичної
Республіки Афганістан: Юдина Л.Н. Как это было: из воспоминаний воинов-интернационалистов // Харьковские известия. –
2012. – 14 февраля – № 18 (2456).
Підготовлену у грудні поточного року статтю заступника начальника відділу інформації та використання документів
Макарової М.М. «Як одержати довідку за документами органів
РАЦС» буде розміщено на шпальтах місцевої газети «Слобідський край» у січні 2013 р.
Крім того, спеціалістами держархіву області підготовлено
статті, розміщені на сторінках власного науково-інформаційного
видання «Харківський архівіст», 2012 р. Зокрема, статті заступника директора архіву Юдіної Л.М. «Про підсумки роботи державного архіву Харківської області у 2012 році», начальника
відділу організації та координації архівної справи Гнезділо О.С.
«Застосування у роботі державного архіву Харківської області
досвіду проведення тематичних перевірок стану роботи архівних відділів районних державних адміністрацій у складі робочої
групи спеціалістів структурних підрозділів обласної державної
адміністрації», провідного спеціаліста цього ж відділу Коптєвої
О.С. «Хроніка архівного життя», тощо.
16 листопада 2012 р. у держархіві області відбулася читацька конференція «Освітянство на Харківщині».
18 грудня 2012 р. заступник директора держархіву області
Юдіна Л.М. взяла участь у прямій телефонній лінії газети «Вечерний Харьков» та відповіла на питання, з якими зверталися
читачі газети. Інтерв’ю опубліковано у номері газети «Вечерний
Харьков» від 25 грудня 2012 року № 145 (9969).
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Продовжувалася співпраця з телекомпаніями.
31 січня 2012 р. колишній директор держархіву області Момот Л.М. надала інтерв’ю журналістам телеканалу ОТБ
«Сьогодення», у ході якого відповіла на питання журналістів
щодо забезпеченості держархіву області приміщеннями, а 07
квітня поточного року – інтерв’ю журналістам Медіа групи
«Об’єктив» у програмі «Новини» про сучасне становище держархіву області, стан зберігання документів та перспективу
отримання нових приміщень.
Упродовж звітного року у держархіві області проведено
12 навчально-ознайомчих екскурсій та практичних занять для
студентів вищих навчальних закладів міста Харків, під час яких
поінформовано про структуру архіву, організацію його роботи,
склад і зміст документів, умови їх зберігання, здійснення реставраційних робіт, публікаторську діяльність тощо.
28 квітня 2012 р. у держархіві області, у рамках відзначення Всесвітнього Дня охорони праці та вшанування пам’яті осіб,
які загинули на виробництві, відбувся семінар-нарада з питань
охорони праці за участі головного спеціаліста відділу охорони
праці і здоров’я об’єднання профспілок Харківської області Багалюка Г.Д. У рамках семінару діяла виставка друкованих видань з питань охорони праці.
24 грудня 2012 р. заступник директора держархіву області
Юдіна Л.М., начальники його структурних підрозділів Гнезділо О.С., Ельксніт М.І., головний спеціаліст Плисак В.А. та провідний спеціаліст Сябро Ю.А. взяли участь в урочистостях з
нагоди Дня працівників архівних установ, що проходили в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна. У рамках заходу відбулася презентація виставки «„Aminusadmajor“:
конспекти розповідають» та книги «Город и война: Харьков
в годы Великой Отечественной войны».
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Ольга Гнезділо
Застосування у роботі Державного архіву Харківської
області досвіду проведення тематичних перевірок
стану роботи архівних відділів районних державних
адміністрацій у складі робочої групи спеціалістів
структурних підрозділів та апарату обласної державної
адміністрації
2012 року Державним архівом Харківської області продовжено роботу з проведення суцільного тематичного перевіряння
стану роботи архівних відділів районних державних адміністрацій області з метою здійснення контролю за їх діяльністю та надання методичної і практичної допомоги.
Практику проведення таких перевірок держархівом області започатковано 2011 року за ініціативи керівництва Харківської обласної державної адміністрації. Тоді вперше в історії
держархіву області його фахівців було включено до складу робочої групи спеціалістів – керівників і працівників структурних
підрозділів та апарату обласної державної адміністрації, яка
проводила вивчення роботи апаратів районних державних адміністрацій області (далі – райдержадміністрацій, РДА).
На виконання Графіку вивчення роботи апаратів районних
державних адміністрацій, затвердженого головою обласної державної адміністрації М.М. Добкіним 09.02.2012 року, керівництвом Державного архіву Харківської області, за визначеними
критеріями, перевірено дотримання архівними відділами норм
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи», стан ведення архівної справи у всіх 27 районах області.
За підсумками перевірянь архівним відділам були надані рекомендації щодо усунення недоліків. Щомісяця держархівом області здійснювався моніторинг інформації, що надавалася архівними відділами про зрушення у стані їх матеріально-технічного
забезпечення. Про узагальнені відомості з даного питання керів19
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ництво архіву регулярно інформувало заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації В.В. Хому.
У ході перевірянь, а також у рамках 4 семінарів та 33 індивідуальних занять з підвищення кваліфікації, які проведено
2012 року держархівом для працівників місцевих архівних установ, їм надано методичну і практичну допомогу з питань, що
належать до його компетенції.
У рамках семінарів та занять обговорювалися питання
щодо усунення виявлених під час робочих поїздок недоліків
у стані роботи архівних відділів, зокрема, про ведення облікових документів, якість роботи експертних комісій, підготовки
планово-звітної документації, оформлення архівних довідок за
зверненнями громадян тощо. У той же час вивчався передовий
досвід кращих архівних відділів. Учасники заходів забезпечувалися необхідною методичною літературою.
Поточного року питання про стан роботи архівних відділів вісім разів розглядалося на розширених засіданнях колегії
Державного архіву Харківської області: з питання про стан роботи архівного відділу заслухано трьох начальників архівних
відділів РДА (Близнюківського, Дворічанського та Нововодолазького районів); двічі розглядалися питання про стан роботи
зі зверненнями громадян в архівних відділах районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення (квітень, жовтень) та про результати перевірок стану роботи архівних відділів (квітень, листопад); обговорювалося питання про
стан виконання архівними відділами Плану розвитку архівної
справи Харківської області у першому півріччі 2012 року .
Поряд із цим 2012 року держархівом області регулярно
проводилася роз`яснювальна робота щодо необхідності створення на території районів та міст області архівних установ для
зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин
юридичних і фізичних осіб та інших документів, що не належать до Національного архівного фонду – трудових архівів.
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Дане питання залишається одним із пріоритетних у роботі держархіву та архівних установ області.Тема створення в
Харківській області розвинутої мережі трудових архівів знаходиться під постійним контролем обласної державної адміністрації, про що свідчать два офіційних звернення керівництва
облдержадміністрації до голів райдержадміністрацій, за якими
поточного року останніми двічі поінформовано Державний архів Харківської області про вжиті заходи.
З метою вирішення питання поступового розвитку в області мережі трудових архівів, керівництво державного архіву
області неодноразово обговорювало його безпосередньо під час
зустрічей з керівниками районних державних адміністрацій, що
відбулися під час робочих поїздок, у складі групи представників
структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації.
Результати перевірок роботи архівних відділів РДА, проведених упродовж 2012 року, свідчать про певні позитивні зрушення за різними напрямами їх діяльності.
Помітно змінилися на краще умови зберігання архівних
документів, стан матеріально-технічної бази архівних установ.
У період, що пройшов між перевірками 2011-2012 років,13
архівних відділів: Борівської, Балаклійської, Барвінківської,
Богодухівської, Валківської, Дворічанської, Красноградської,
Краснокутської, Куп’янської, Лозівської, Нововодолазької, Сахновщинської та Харківської РДА одержали додаткові приміщення. Документи Архівного відділу Близнюківськівської РДА, які
знаходилися в аварійній будівлі, перевезено до іншого, більш
пристосованого приміщення.
Здійснено поточний ремонт приміщень 3 архівними відділами райдержадміністрацій: Зачепилівської (заміна вікон, капітальний ремонт стелі та підлоги), Лозівської (ремонт робочої
кімнати та сховища) та Первомайської (ремонт робочої кімнати
та коридору). Триває капітальний ремонт в основному приміщенні Архівного відділу Куп’янської РДА.
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Придбано меблі для 7 архівних відділів районних державних адміністрацій: Богодухівської, Дергачівської, Коломацької,
Красноградської, Куп’янської, Лозівської та Чугуївської.
Поступово вирішується питання підвищення рівня пожежної безпеки та охорони приміщень архівних відділів РДА.
Протягом вказаного періоду у 6 архівних відділах: Валківської, Дергачівської, Золочівської, Куп’янської, Первомайської
та Чугуївської РДА охоронну сигналізацію, підключено до пульту державної служби охорони; встановлено протипожежну сигналізацію архівними відділами Печенізької та Чугуївської РДА.
Звуковою охоронною сигналізацією (ревуном) забезпечено 12
архівних відділів: Барвінківської, Близнюківської (встановлено
другу – у другому приміщенні), Зачепилівської, Ізюмської, Кегичівської, Коломацької, Красноградської (встановлено дві – у
двох будівлях), Краснокутської, Лозівської (дві – в одній будівлі), Нововодолазької, Сахновщинської (дві – у двох будівлях)
райдержадміністрацій. Встановлено протипожежні сигналізатори реагування на задимлення приміщень у сховищах 6 архівних
відділів: Богодухівської, Зачепилівської, Коломацької, Нововодолазької, Первомайської та Сахновщинської РДА.
У 2011-2012 роках розпочато роботу із встановлення у
приміщеннях архівних відділів систем кондиціювання та вентиляції повітря.
На даний час 3 архівних відділи оснащені кондиціонерами: сховища архівних відділів Богодухівської та Чугуївської
РДА та робоча кімната Архівного відділу Зміївської РДА.
Встановлено систему вентиляції повітря у сховищі Архівного відділу Красноградської РДА.
Перевірки 2012 року показали, що майже на 90% вирішено питання щодо забезпечення архівних відділів вогнегасниками: якщо 2011 року 18 відділів потребували придбання вогнегасників відповідно до норм (Балаклійської, Барвінківської,
Валківської, Великобурлуцької, Дергачівської, Золочівської,
Зміївської, Ізюмської, Коломацької, Красноградської, Красно22
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кутської, Куп’янської, Лозівської, Нововодолазької, Первомайської, Печенізької, Сахновщинської та Шевченківської РДА), то
на момент перевірки 2012 року додатково придбано 64 вогнегасники для сховищ 15 архівних відділів, з них найбільша кількість
придбана: архівними відділами Близнюківської та Лозівської
РДА – по 7 вогнегасників, Ізюмської та Первомайської РДА – по
6 вогнегасників, Харківської РДА – 5 вогнегасників.
Значно покращилося забезпечення сховищ приладами для
вимірювання температури й вологості повітря: придбано 32 гігрометри, 3 барометри та термометр. Найбільше придбано гігрометрів архівними відділами Ізюмської РДА (7), Первомайської РДА (5) та Куп’янської РДА (3).
Встановлено нові металеві вхідні двері в будівлях архівних відділів Богодухівської, Красноградської та Первомайської
райдержадміністрацій.
Тривали роботи із встановлення стелажного обладнання у
сховищах архівних відділів. Зокрема, нові металеві стелажі загальною протяжністю 631,3 пог. м встановлено в 10 архівних відділах, з них найбільше – в архівних відділах Лозівської (165 пог.м),
Красноградської (150 пог. м) та Харківської (72 пог. м) РДА.
Слід зазначити, що у 2012 році нарешті вирішено питання
щодо відокремлення робочих кімнат для прийому громадян від
архівосховищ у 3 архівних відділах: Балаклійської, Вовчанської
та Сахновщинської РДА.
Облаштовано окремі приміщення під читальні зали для
роботи дослідників архівними відділами Лозівської та Чугуївської РДА.
Значно покращилося забезпечення архівних відділів
комп’ютерною технікою з поступовим підключенням її до мережі Інтернет та оргтехнікою (принтером, сканером, ксероксом).
За рекомендаціями, наданими у ході перевірок роботи архівних відділів 2011 року, останніми придбано 7 комп’ютерів
(другий комп’ютер архівним відділам Балаклійської, Дергачівської, Зміївської, Лозівської та Красноградської РДА; нові
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комп’ютери замість застарілих – архівними відділами Богодухівської та Кегичівської РДА) та ноутбук для Архівного відділу
Близнюківської РДА.
Встановлено багатофункціональні пристрої з функціями
принтера, сканера та ксерокса в 13 архівних відділах, ксерокси – в 4 архівних відділах.
У 2011 році до мережі Інтернет було підключено
комп’ютерну техніку 7 архівних відділів РДА, у 2012 році – 18
архівних відділів РДА.
Отже, за підсумками роботи архівних відділів РДА у 20112012 роках, лише Архівний відділ Коломацької РДА обладнано застарілим комп’ютером, також у ньому відсутні принтер та
ксерокс. Не підключенно до мережі Інтернет комп’ютери 2 архівних відділів – Валківської та Коломацької РДА.
З метою розвитку архівної справи в області, у 2011-2012
роках усі 27 архівних відділів райдержадміністрацій розробили
відповідні районні програми розвитку архівної справи на 2011
(2012)-2015 (2016) роки, з яких усі, крім програми Дворічанського району, затверджені рішеннями сесій районних рад області.
Слід відмітити, що у кожному районі області одразу після
проведення перевірки розпочалася цілеспрямована робота з виконання рекомендацій. Аналіз вжитих після перевірок заходів
(станом на середину листопада 2012 року) показав такі позитивні зрушення.
Отримали статус юридичної особи архівні відділи Зміївської та Печенізької райдержадміністрацій, в архівних відділах
Кегичівської та Чугуївської РДА дане питання знаходиться на
стадії завершення.
Встановлено додаткове стелажне обладнання загальною
протяжністю 168,2 пог.м в архівних відділах Балаклійської, Барвінківської, Ізюмської, Нововодолазької та Первомайської райдержадміністрацій.
Придбано гігрометри (усього 7 шт.) архівними відділами
Валківської, Кегичівської, Краснокутської, Сахновщинської та
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Шевченківської РДА; барометр – архівним відділом Вовчанської
РДА; картонажі (усього 115 шт.) – архівними відділами Балаклійської (55 шт.), Лозівської (50 шт.) та Нововодолазької (10 шт.) РДА.
Обладнано протипожежними сигналізаторами приміщення архівних відділів Кегичівської та Лозівської РДА; встановлено звукову охоронну сигналізацію на вхідні двері до сховищ
архівних відділів Балаклійської, Борівської, Великобурлуцької
(другу – у другій будівлі), Вовчанської, Дворічанської та Зміївської РДА.
Крім того, за ініціативи начальників архівних відділів
Зачепилівської та Великобурлуцької РДА рішенням сесії Зачепилівської районної ради створено комунальне підприємство
«Зачепилівськиий трудовий архів», рішеннями сесій Катеринівської та Гнилицької Першої сільських рад Великобурлуцького
району прийнято в комунальну власність документи тимчасового терміну зберігання ліквідованих підприємств, які діяли на
території цих рад.
У наступному, 2013 році, за умови достатньої наповнюваності бюджету районів, заплановано створити в області ще 11
трудових архівів – у Балаклійському, Барвінківському, Великобурлуцькому, Дворічанському, Дергачівському, Зміївському, Ізюмському, Кегичівському, Красноградському, Краснокутському
та Нововодолазькому районах.
Однак, поряд із позитивними зрушеннями залишається
низка проблемних питань, які потребують вирішення найближчим часом.
Не приведені у повну відповідність до типового положення про архівний відділ РДА положення шістьох архівних відділів: Балаклійської, Кегичівської, Коломацької, Краснокутської,
Сахновщинської та Харківської районних державних адміністрацій в частині одержання статусу юридичної особи.
Потребують капітального ремонту та встановлення системи вентиляції повітря у сховищах приміщення Архівного відділу Краснокутської РДА.
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Потребує подальшого вирішення питання підвищення
рівня пожежної безпеки архівних відділів РДА: жоден архівний
відділ не оснащений сучасними системами автоматичного пожежогасіння.
Отже, архівним установам Харківської області є над чим
працювати.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що завдяки підтримці
керівництва обласної державної адміністрації упродовж 20112012 років у районах області значно активізовано роботу у напрямі створення та підтримання належних умов зберігання архівних документів, зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ.
У листопаді 2012 року Державним архівом Харківської
області проведено рейтингове оцінювання стану виконання архівними відділами РДА, наданих держархівом області під час
перевірок 2011 року пропозицій та рекомендацій. Його переможцями стали архівні відділи Богодухівської РДА (1 місце),
Чугуївської РДА (2 місце) та Красноградської РДА (3 місце).
Слід зазначити, що інші архівні відділи за кількістю набраних
балів також отримали значно кращі результати, ніж у 2011 році.
Дослідивши стан організації в Державному архіві Харківської області методичного керівництва та контролю за роботою
архівних установ області, на нашу думку, є доцільним продовжити у наступному році проведення перевірок стану роботи
архівних відділів райдержадміністрацій (у складі робочої групи
фахівців апарату та структурних підрозділів обласної державної
адміністрації), з подальшим моніторингом та рейтинговим оцінюванням стану їх роботи за підсумками перевірок.
Описаний вище інноваційний підхід у роботі з архівними
відділами РДА пропонується для використання в діяльності інших місцевих державних архівних установ, які входять до системи архівних установ України.
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Лариса Юдіна
Про підсумки роботи експертно-перевірної комісії
Державного архіву Харківської області у 2012 році
Діяльність експертно-перевірної комісії (далі – ЕПК) Державного архіву Харківської області упродовж 2012 року здійснювалася відповідно до Положення про ЕПК держархіву області та на виконання плану її роботи на 2012 рік.
У звітному році проведено 13 засідань ЕПК, на яких розглянуто питання про результати роботи комісії у 2011 році та
планові завдання на 2012 рік; пропозиції експертних комісій
(ЕК) юридичних осіб щодо визначення строків зберігання документів, не передбачених діючими переліками документів; питання щодо визначення категорій фондів, що надійшли до держархіву області у поточному році; про стан науково-технічного
впорядкування документів на підприємствах, в організаціях та
установах; про зміни у списку № 1 юридичних осіб – джерел
формування НАФ, які передають документи на зберігання до
Держархіву Харківської області, та розгляд списків №№ 1, 2 та
3, з якими працюють архівні відділи райдержадміністрацій та
міськрад області; про розгляд анотованих реєстрів унікальних
документів, описів справ, номенклатур справ, положень про ЕК
та архівні підрозділи (архіви), інструкцій з діловодства, актів
про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ,
установ, підприємств та організацій міста й області, тощо.
На запрошення комісії у звітному році на її засіданнях заслухано представників 12 установ-фондоутворювачів держархіву
області з питань проведення науково-технічного впорядкування
документів, забезпечення їх збереженості, а саме: двічі – відповідальну за архів Державного закладу «Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка» Віневську О.О., завідуючу архівом Державного підприємства «Завод ім. Малишева» Новікову
О.А., двічі – відповідальну за архів Харківського обласного дер27
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жавного агромеліоративного підприємства «Харківоблагроліс»
Обозну В.О., заступника Голови правління ВАТ Головний інститут по проектуванню заводів тракторного, автомобільного та сільськогосподарського машинобудування «Гіпротракторосільгоспмаш» Панаріна С.В., начальника нормативно-інформаційного
відділу Українського державного інституту по проектуванню заводів важкого машинобудування «Укрдіпроважмаш» Мороз В.В.,
відповідальну за архів Відділу у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації Шишкову М.О., начальника відділу кадрової, контрольно-аналітичної роботи та з питань планування і документаційного забезпечення Головного управління з
питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної
адміністрації Михайличенко Т.О., завідуючу технічним архівом
Державного підприємства «Укрміськбудпроект» Булавіну Л.М.,
завідуючу архівом Харківського національного аерокосмічного
університету ім. Жуковського Кривоногову Л.І., відповідальну за
архів Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської
обласної державної адміністрації Шовкун О.Б., завідуючу архівом Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Онацьку Л.І. та завідуючу архівом Харківської державної академії культури Єрьоміну Т.А.
За наданою ними інформацією прийнято відповідні рішення, виконання яких перебуває під особистим контролем голови
ЕПК держархіву області.
Практика залучення до роботи комісії представників
установ-фондоутворювачів держархіву області з питань стану
забезпечення збереженості документів та ведення діловодства
позначається на ефективності роботи останніх: ними вчасно
здійснюються заходи, визначені на виконання рішень ЕПК держархіву області. Зокрема, на виконання рішень ЕПК, прийнятих у 2012 році, вже проведено науково-технічне впорядкування
документів за 1987-1999 рр. у Харківській державній академії
культури; розпочато роботу з науково-технічного впорядкування документів у Державному підприємстві «Завод ім. Малише28
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ва» (за 1987-2000 рр.), в Українському державному інституті по
проектуванню заводів важкого машинобудування «Укрдіпроважмаш» (за 1988-2004 рр.), в Харківському обласному державному агромеліоративному підприємстві «Харківоблагроліс» (за
2002-2009 рр.).
Згідно з рішеннями ЕПК фонди, утворені за документами,
що надійшли на державне зберігання до держархіву області у
2012 році, віднесено до 1 та 3 категорій: ф.-6552, Комітет з економіки та ринку Харківської обласної державної адміністрації за
1992-1995 рр. у кількості 18 од. зб., ф.-6553, Управління економіки Харківської обласної державної адміністрації за 1995-2000 рр.
у кількості 27 од. зб. та ф.-6554, Головне управління економіки
Харківської обласної державної адміністрації за 2000-2012 рр. у
кількості 145 од. зб. – до 1-ої категорії; ф.-6548, Державна інспекція з контролю за цінами в Харківській області за 1991-2011рр.
у кількості 87 од. зб., ф.-6549, місцеві партійні організації політичної партії «Сильна Україна», у кількості 31 од.зб., ф.-6550,
Інспекція державного технічного нагляду Харківської обласної
державної адміністрації за 1992-2012 рр. у кількості 90 од.зб. та
ф.-6551, Управління міграційної служби у Харківській області за
2004-2011 рр. у кількості 52 од.зб. – до 3-ої категорії.
Упродовж 2012 року на засіданнях ЕПК розглянуто та погоджено такі примірні номенклатури справ:
1. Примірна номенклатура справ сільських та селищних
рад.
2. Примірна номенклатура справ відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб районних
(міськрайонних, міських) управлінь юстиції Харківської області.
3. Примірна номенклатура справ управлінь, відділів, секторів статистики у районах Харківської області.
4. Примірна номенклатура справ районних, міських, районних у м. Харкові управлінь Державної казначейської служби
України Харківської області.
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На виконання наказу Державної архівної служби України
(далі – Укрдержархів) від 01 лютого 2012 року № 17 «Про організацію внесення анотованих переліків унікальних документів
НАФ музеїв та бібліотек на розгляд Центральної експертноперевірної комісії Укрдержархіву» розглянуто, схвалено та
подано на розгляд Центральної експертно-перевірної комісії
Укрдержархіву анотовані переліки унікальних документів Державного закладу «Харківська державна наукова бібліотека ім.
В.Г. Короленка» та Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
На виконання доручення Укрдержархіву до листа від 10
травня 2012 року № 03.3/1460 «Про оновлення списків унікальних та інших документів НАФ, на які має бути створений страховий фонд», фахівцями держархіву області здійснено аналіз
списку фондів, складеному упродовж 1972-2010 рр., на предмет
відповідності його вимогам сучасності. На засіданні ЕПК розглянуто та погоджено оновлений список унікальних та інших
документів НАФ, на які має бути створений страховий фонд у
Держархіві Харківської області, до якого внесено 74 фонди.
На засіданнях ЕПК упродовж 2012 року певна увага приділялась питанням введення підприємств, установ та організацій до списку № 1 юридичних осіб – джерел формування НАФ,
які передають документи на зберігання до Держархіву Харківської області, та виведення підприємств, установ та організацій
із зазначеного списку. Зокрема, за рішенням ЕПК до списку № 1
юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи на зберігання до Держархіву Харківської області, введено 18 установ, а виведено у зв’язку з ліквідацією або переведенням до списку № 2 юридичних осіб – джерел формування
НАФ, які не передають документи на зберігання до Держархіву
Харківської області, 13 установ.
У зв’язку із змінами, що вносилися до списку № 1 юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи на зберігання до Держархіву Харківської області, упро30
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довж 2007-2012 років, його було переглянуто та погоджено на
засіданні ЕПК держархіву області 12 грудня 2012 року. Даний
список затверджений заступником голови-керівником апарату
Харківської обласної державної адміністрації Хомою В.В.
2012 року на засіданнях комісії розглянуто пропозиції ЕК
32 установ, підприємств та організацій щодо визначення строків зберігання документів, не передбачених діючими переліками типових документів. У цілому прийнято рішення по 244
видам документів.
Певна увага приділялась питанням якості проведення
науково-технічного впорядкування документів. За дорученням
голови ЕПК держархіву області експертами комісії на місцях в
установах, організаціях та підприємствах здійснювалася перевірка якості робіт із науково-технічного впорядкування документів,
проведених співробітниками приватних архівних установ, трудових архівів та приватними підприємцями. Серед перевірених
32 установи. Це, зокрема, Харківський національний медичний
університет, Харківський академічний театр музичної комедії,
філія Українського науково-дослідного інституту природних газів, Харківська обласна організація профспілки працівників автотранспорту і шляхового господарства, Харківський регіональний
центр оцінювання якості освіти, Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Дочірнє підприємство «Харківський облавтодор», Харківський державний
цирк, Українська державна академія залізничного транспорту,
Обласний комунальний заклад «Харківський театр для дітей та
юнацтва», Прокуратура Харківської області, Харківська обласна профспілка працівників і підприємців торгівлі, громадського
харчування та послуг, Харківська обласна організація профспілок
працівників освіти та науки, Харківська державна академія фізичної культури, Харківський регіональний інститут державного
управління НАДУ при Президентові України, Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології», Харківський
регіональний центр земельного кадастру тощо.
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Аналіз здійсненої роботи показав, що роботи із науковотехнічного впорядкування документів підприємств, установ та
організацій здійснювалися відповідно до вимог Правил роботи
архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, затверджених
наказом Державного комітету архівів України від 16 березня
2001 року № 16 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 травня 2001 року за № 407/5598, зі змінами та доповненнями.
На засіданнях ЕПК держархіву області 2012 року розглянуто та схвалено описів на управлінську документацію в кількості 38 301 од. зб.;
погоджено:
– описів справ з особового складу на 17 856 од. зб.;
– актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, на 560 648 од. зб.;
– 681 номенклатуру справ;
– 82 інструкції з діловодства;
– 26 положень про ЕК;
– 99 положень про архів;
– 4 положення про службу діловодства.
Крім того, розглянуто та схвалено удосконалені описи
справ ф.-228, Харківський городовий магістрат за 1788-1869 рр.
в кількості 126 од. зб., до яких увійшли кримінальні справи,
описи фотодокументів архітектора О. Лейбфрейда за 1984 рік у
кількості 50 од. зб., опис звукозапису на дисках DVD-R (фонодокументи) Харківської обласної державної телерадіокомпанії
за 2010-2011 рр. у кількості 10 од. зб., опис відеодокументів на
дисках DVD-R 16Х ТОВ Телерадіокомпанії «Регіон» за 20102011 рр. в кількості 10 од. зб. (урочисті засідання, присвячені
різним подіям, що відбувалися в місті Харкові та Харківській
області; мітинги, наради голови та заступників голови Харківської обласної державної адміністрації, виставки, конкурси), описи справ особового походження доктора історичних
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наук, професора, заслуженого діяча науки та техніки України
Кадєєва В.І. за 1946-2011 рр. у кількості 42 од. зб. (фотографії,
щоденники, листи тощо) та кандидата історичних наук, доцента, Заслуженого викладача Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, учасника Великої Вітчизняної війни
Зайцева Б.П. за 1959-2005 рр. у кількості 23 од. зб. (автобіографія, характеристики, нагородні листи тощо).
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Тетяна Осіпова
Архівознавство як навчальна дисципліна
в Харківському національному педагогічному
університеті ім. Г.С. Сковороди
(досвід співпраці з Державним архівом
Харківської області)
Архів є скарбницею нашої історії, невід’ємною складовою
сьогодення і гарантом пам'яті майбутнього. Архівні документи
не лише зберігають інформацію про минувшину наших предків,
для молодого покоління, крім того, вони є своєрідною школою
життя із його гуманними й жорстокими уроками, вмінням господарювати й навчатись, творити й руйнувати. У сучасних умовах
національно-культурного відродження, демократизації суспільного життя змінилося ставлення до архівної системи, зросла увага до історичної спадщини, набутого духовного багатства нації.
Про це свідчать події останніх десятиліть, пов’язані з розсекречуванням архівних фондів, наданням доступу до рідкісних історичних документів, висвітленням завуальованих подій, що тривалий
час були «білими плямами» історії українського народу.
Одним із пріоритетних напрямів роботи архіву є видавнича
діяльність, завдяки якій наші сучасники мають можливість ознайомлюватися з історією міст і сіл, установ, підприємств і навчальних закладів, життям і діяльністю видатних осіб. Теорія і практика дослідження та публікації історичних джерел – археографія –
вимагає спеціальних знань, умінь і навичок, тому з архівними документами працюють переважно спеціалісти галузі архівознавства, але в процесі підготовки матеріалів до видання не можна
обійтись без фахівців видавничої справи – редакторів, коректорів, дизайнерів тощо. Опрацювання архівних текстів потребує від
редактора філологічних знань, зокрема знання історичної граматики, старослов’янської, староукраїнської, церковнослов’янської
мов, українського й російського правописів різних часів, сучасної
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української та російської мов, адже підготовка тексту до друку
зорієнтована на певну адаптацію його до сприйняття сучасниками. Навіть якщо діяльність редактора, видавця або журналіста
не передбачає роботу безпосередньо з архівними документами,
вона може потребувати певної спеціальної інформації, з'ясувати
яку можливо лише в архівній установі.
2008 року для студентів українського мовно-літературного
факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка зі спеціальності
«Українська мова і література. Редагування освітніх видань»
(напрям підготовки 6.020303 — Філологія, кваліфікаційного
рівня бакалавр, спеціальності «Українська мова і література. Редагування освітніх видань») упроваджено навчальну дисципліну «Архівознавство». До завдань навчальної дисципліни передусім належить ознайомлення студентів з історією, проблемами
та перспективами архівної справи в Україні; засвоєння загальних понять, які стосуються власне архівної справи та застосовуються у видавничій справі як технологічні ключі; ознайомлення
з основними засадами організації роботи архівів, класифікацією
архівних документів, технологіями забезпечення збереженості
документів, основами науково-дослідної та методичної роботи
архівних установ; формування навичок користування архівними документами та використання знань архівної справи у майбутній професійній діяльності, що загалом сприяє підвищенню
інтересу до архівознавчих досліджень.
Отже, знання архівної системи, правил збереження і користування архівними документами, специфіки роботи з ними
є невід’ємною частиною фахових знань і навичок випускниківфілологів зазначеної спеціальності.
Протягом трьох останніх років було розроблено, апробовано, уточнено й доповнено Робочу навчальну програму з курсу, зібрано й опрацьовано теоретичний і практичний матеріал, окреслено навчальну стратегію, наведено зв’язки з архівними установами і підрозділами, визначено обсяг практичної діяльності з
метою формування у студентів відповідних знань, умінь і нави35
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чок. Базами для практичних занять студентів є архівний підрозділ Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди, бібліотека українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Державний архів Харківської області (ДАХО).
Зазначеною програмою передбачене ознайомлення студентів з архівною установою, її структурою та специфікою
роботи, у зв’язку з чим стало традиційним відвідування архіву. Навчальні зустрічі з фахівцями архівної справи за сприяння
адміністрації ДАХО, змістовні лекції, цікаві практичні заняття
вже стали традиційними. Редактори-початківці мають змогу випробувати свої знання в підготовці до друку архівних текстів,
вдосконалити вміння з реставрації документів.
У листопаді 2012 року на базі ДАХО були організовані
такі практичні заняття. Заступник директора архіву Юдіна Л.М.
особисто прочитала лекцію про видавничу діяльність архіву,
продемонструвала виставкові стенди архівного матеріалу з історії підпільно-партизанського руху на Харківщині (до Дня
партизанської слави), організувала екскурсію в реставраційну
майстерню, де студенти під проводом начальника відділу виготовлення копій та реставрації документів Мирошниченко Н.Б.
спостерігали процес реставрації, ознайомилися із загальними
технологіями й матеріалами, мали змогу уточнити свої теоретичні знання у спілкуванні з фахівцями, що згодом вони успішно застосовували на практичних заняттях з упорядкування архівного фонду свого університету та на заняттях з реставрації
бібліотечного архівного фонду факультету, де кожний студент
відреставрував по п’ять книг.
Програмою курсу передбачена така групова практика, як
реставраційно-палітурна робота в бібліотеці університету, в
процесі якої студенти не тільки опановують основи реставраційної майстерності, роблять експертизу документа, але й надають допомогу бібліотеці в збереженні книжкових фондів у належному стані, особливо рідкісних видань.
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Студенти відвідали архівосховище, ознайомилися з умовами зберігання архівних документів, поспілкувалися з молодими
спеціалістами, що працюють в архіві, які поділилися своїм хоча
й невеликим досвідом.
Практичні заняття в читальній залі архіву сприяли формуванню цілісного уявлення про специфіку доступу до архівних
документів та користування ними.
Одним із найбільш цікавих і відповідальних етапів роботи в архіві стали практичні заняття з редагування архівних
текстів. Цього року студенти взяли участь у підготовці до друку видання «Війна очима дітей». Із превеликим хвилюванням
тримали вони в руках пожовклі листочки, списані дитячими
руками понад 70 років тому, читали і переймалися враженнями
від дитячих розповідей про страхіття війни. Редагування було
нелегкою справою, оскільки відповідно до поданої установки
необхідно було якнайбільше зберегти аутентичність тексту,
але студенти впорались із цим завданням під керівництвом
провідного спеціаліста відділу інформації та використання документів Сафонової О.В.
Хочеться відзначити подвижництво колективу ДАХО,
що виявляється в багатьох сферах його діяльності. Співпраця
з ХНПУ ім. Г.С. Сковороди є одним із таких напрямків. Вона
сприяє розвитку сучасної освіти в цілому, професійній підготовці молоді, формує уявлення про активну життєву позицію,
демонструє захоплення улюбленою справою та задоволення від
роботи в згуртованому колективі.
Освітяни сподіваються на подальше зміцнення такої продуктивної взаємодії, пропонують надалі ще активніше залучати
студентів до видавничої діяльності архіву, що в цілому сприятиме розвитку архівної справи в Україні.
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Анна Бондаренко
«Вот это наше дело!»: духовенство и
церковноприходские школы на страницах церковной
периодики Харьковской епархии второй половины
ХІХ – начала ХХ вв.
Пресса является весьма ценным историческим источником, особенно когда речь идет о выяснении хода массовых
событий и реакции общества на них, а также состоянии и роли
общественного мнения. В полной мере сказанное касается и
церковной периодики, в частности, многочисленных газет и
других периодических изданий, издававшихся в Российской
империи во второй половине XIX – начале ХХ века. Впрочем,
по известным причинам, эти издания остаются изученными
очень неравномерно и фрагментарно. Интенсивное изучение
официальных епархиальных изданий Российской империи началось лишь с 90-х годов ХХ века (В. Денисенко, Е.Л. Вахромеева, Н.В. Огурцова, О.Д. Попова). Однако, лишь в последние
годы исследователи начали использовать церковную периодику
не только как информационное дополнение, но как и основной
исторический источник (А.А. Бойко, А.В. Колесник, Р.В. Чижов, К.Е. Нетужилов).
Одной из главных задач духовенства была и остается образовательная деятельность, что и нашло отображение на страницах православной церковной периодики Харьковской епархии
второй половины ХІХ – начала ХХ вв. Это такие издания, как:
«Духовный Вестник» (1862-1867), «Духовный Дневник» (18641867), «Харьковские епархиальные ведомости» (1867-1883),
«Благовест» (1883-1894), «Вера и Разум» (1884-1917), «Пастырь
и паства» (1915-1917).
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Следует отметить, что на страницах газеты печаталось немало разнообразных источников, раскрывающих образовательную работу духовенства. Во-первых, это отчетная документация, представленная отчетами архипастырей, руководства семинарии и духовных училищ епархии, документами училищных
епархиальных съездов. Ежегодно на страницах газеты публиковались отчеты высшего духовного руководства о состоянии образования в епархии. Во-вторых, это актовая и распорядительная документация, а именно – правительственные постановления и распоряжения епархиального руководства, имеющие
непосредственное отношение к образовательной деятельности.
В-третьих, это статистические данные по духовным учебным
заведениям. Перечисленные материалы уже позволяют рассмотреть и уточнить ряд вопросов: о количественном и социальном
составе учащихся и преподавателей, учебно-методическом и
материальном обеспечении духовных учебных заведений и др.
Большой интерес представляют статьи духовенства о проблемах в начальном образовании, в частности в церковноприходских школах. С 60-х годов XIX века внимание прессы, как
светской, так и духовной, привлек процесс реорганизации начального образования. Собственно, в светской периодике обсуждение таких проблем началось уже в конце 1850-х годов.
Авторы этих изданий выступали за предоставление исключительного права руководства начальным образованием частным
лицам и земствам. При этом духовенство подвергалось сокрушительной критике и обвинениям в неспособности вести дело
народного просвещения. Вероятно, прежде всего, такие оценки
вынудили духовенство вступить в данную полемику. Не случайно, большое количество статей церковной периодики Харьковской епархии посвящено именно проблемам народного образования1.
В 60-70 гг. XIX века с возникновением земских организаций развернулась дискуссия с земскими собраниями и педагогами по поводу сущности начального образования. На страни43
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цах церковных газет и журналов Харьковской епархии публиковались статьи, в которых обсуждались проблемы отношений
земств и духовенства2. Авторы выступали против распространения догм «о невежестве и забитости попов», о попытках духовенства запугать учеников нечистой силой3, стремлении воспитать покорных рабов, незнании современной жизни и потребностей учащихся.
Нужно отметить, что были и случаи, когда духовенство
выступало на стороне земских школ. Многие представители духовенства признавали, что земства лучше могут справляться с
начальным образованием народа, чем священники, которым изза выполнения своей службы и мирских дел не хватает времени
на школу. Однако идею большинства представителей духовенства, на страницах «Духовного Вестника» за 1864 год, изложил
священник А.П. Агнивцев, цитирую: «…на нас возложена обязанность обучать грамоте крестьянских детей. Вот это наше
дело! Мы гордимся таким доверием к нам правительства; с
душевным удовольствием все мы готовы способствовать благим полезным целям его»4. Правда, не все священники были так
оптимистичны в успехах начального образования: так, например, на страницах газеты «Благовест» за 1883 год, находим следующий критический стих священника:
«И школы те, что при церквах
Приходские до сели были,
Уж так утеснены, что страх!
Мы светскими их заменили.
И не боимся букварей
С «цивической» их моралью,
И на испорченность детей
Уже не смотрим мы с печалью…
Что будет далее, Бог весть
Но мы не к лучшему стремимся.
Где наша совесть, правда, честь,
О том и спрашивать боимся»5.
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В 1883 году активно обсуждался проект «Правил о церковноприходских школах». В это время на страницах газеты «Харьковских епархиальных ведомостей» вышла целая серия статей
под названием «Народная школа и духовенство»6 и «Невинные
изгнанники (Эпизод из истории народных училищ)»7. Показательно, что в этих статьях, как и в предыдущих, поднимается
вопрос об основных задачах земских и церковноприходских
школ. Знания, предоставленные в церковноприходских школах,
базировались на основе религиозно-нравственного воспитания
учащихся, тогда как в земских школах знания были «чистыми»,
без нравственного контекста. Вокруг этого вопроса развернулась жаркая дискуссия, духовенство на страницах епархиальной периодики всячески отстаивало первоочередную необходимость обучения основам духовности, как главного элемента
начального образования.
Если раньше земские преподаватели выступали против методов преподавания в церковноприходских школах, то, начиная
с 80-х годов, речь стала идти о несостоятельности духовенства
как особого «недостаточно образованного» сословия вести дело
народного образования. Духовенство начали всячески обвинять
в умственной забитости, высмеивали в карикатурных изображениях. На страницах епархиальных газет авторы пытались доказать обратное: постоянно печатались статьи с обзором успехов в
церковноприходских школах, приводились аргументы целесообразности ведения дела народного образования именно священниками.
После революции 1905 года в обществе активно стали
обсуждаться вопросы всеобщего начального образования. На
страницах церковной периодики Харьковской епархии духовенство также принимало участие в их обсуждении8. Авторы
призвали духовенство отстаивать свое право на предоставление
начального образования народу. Эта дискуссия оживилась после публикации во всех светских газетах телеграммы «Союза
народных учителей» в Министерство народного просвещения
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с просьбой передать церковноприходские школы в их подчинение. Большинство духовенства восприняло эту телеграмму, как
«утку» и очередную провокацию со стороны светских преподавателей9.
На страницах газеты «Пастырь и паства» отмечалось, что
в начале ХХ века «светские преподаватели продолжают поливать грязью духовенство, которое все силы возлагает на воспитание народа»10.
Примечательно, что такие статьи выходили в течение всего периода существования церковной периодики в Харьковской
епархии – 1862-1917 годы, но, если в 70-80-х годах XIX ст. на
страницах газеты в защиту духовенства выступали епископы,
некоторые наиболее авторитетные протоиереи, то уже в начале
ХХ века к полемике подключились и сельские священники.
Подводя итоги, необходимо сказать, что материалы статей
церковной периодики Харьковской епархии позволяют более
детально рассмотреть и проанализировать образовательную
деятельность духовенства, организационные и экономические
моменты, настроения общества по поводу приобщения духовенства к делу образования. Материалы газет и журналов позволяют решать проблемы интеллектуальной истории, проникать в
суть полемики, которая отражает сложные процессы, происходившие в общественном сознании того времени. Уже один факт
осознания духовенством начального образования как своего
предназначения, позволяет характеризовать духовенство как
часть интеллектуалов Российской империи второй половины
XIX – начала ХХ вв.
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Оксана Долуда
Виставкова діяльність у Харкові у другій половині
XІХ – ХХ на початку століття: освітницький аспект
Історія виникнення виставок тісно переплітається з історією розвитку ярмарків, котрі зародилися ще в епоху становлення
товарного виробництва. Дослідники вважають, що перші примітивні ярмарки виникли ще за часів мінової торгівлі, у догрошову епоху. Поява ж ярмарково-виставкової діяльності пов’язана з
виникненням та організацією сільськогосподарських ярмарків
уже у сталому аграрному суспільстві1.
Саме з сезонністю аграрної діяльності пов’язане поняття «ярмарок» на відміну від «ринку» (базару), що функціонує
щоденно: слов’янське слово «ярмарок» виникло від німецьких
Jahr – рік, та Markt – ринок. Отже, первісне значення слова «ярмарок» – щорічний ринок, як правило, прив’язаний за часом до
сільськогосподарського циклу, а за місцем – до вигідних шляхів
сполучення між містами чи регіонами.
Традиція проведення виставок виходить з глибини віків,
коли у великих торгових центрах Близького Сходу місцеві ярмарки розгортали свою діяльність під час великих релігійних
свят. На таких ярмарках торговці не тільки продавали свої товари, але й намагалися виставити на огляд потенційних покупців
якомога більше зразків своєї продукції та товарів2.
На протязі часу ярмарково-виставкова діяльність піднімалася на якісно вищий рівень. Так промислова революція,
розвиток товарного виробництва, покращення засобів зв’язку
поклали основу для створення сучасної багатопланової форми
виставок, значним покращенням на шляху розвитку якої стало
укорінення звичаю проведення ярмарків з метою безпосереднього продажу товару.
Існував тісний зв’язок між ярмарками як у просторі, так і
у часі. Товарні та кредитні ярмарки створювали для полегшення
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кругообігу капіталу. Календарі проведення ярмарків показують,
що вони були взаємопов’язаними; торгівці перебиралися з одного ярмарку до іншого, з одного місця у інше і так далі.
Із становленням індустріального суспільства та набуттям
економікою інноваційного характеру відбулося відродження ярмарків на новій якісній основі – у формі виставок. Так, спочатку
виставки мали більш економічне значення, але поступово починає розвиватися і соціально-культурний фактор мети їх організації. Виставки відображають матеріальну і духовну діяльність
людей, це головне їх надбання. Звідси також і подальше формування навчально-виховного характеру виставки.
Великі сільськогосподарські та промислові виставки наприкінці ХІХ і на початку ХХ століття були найбільш резонансними й масовими заходами, що відбувалися у Російській імперії.
Бурхливий розвиток різних галузей господарства, налагодження міжрегіональних економічних зв’язків, гостра ринкова конкуренція вимагали від виробників активної демонстрації своїх
виробів перед широким колом потенційної клієнтури. Рекламні
експозиції повсюдно увійшли в практику3.
Перші експонати мануфактурних виставок представляли
собою яскраве видовище. Прототипом виставкового оснащення
слугували шафи, комоди і таке інше. Створювалися скульптури
і архітектурні декорації з виробів промисловості і сировини4.
Експозиція виставок створювалася по фірмах, не було чіткої спеціалізації, тому що одна фабрика зазвичай часто виготовляла різноманітну продукцію. Більш пізні виставки поступово
стали виокремлюватися за окремими видами товарів чи виробів, що дало змогу більше спеціалізувати та конкретизувати виставки5.
У 1851 році в Лондоні відбулася Перша всесвітня виставка – так звана «Велика виставка виробів промисловості всіх націй 1851 року». Це була перша міжнародна виставка, на якій
країни-учасниці домовилися демонструвати предмети національного виробництва в одному місці і в один час, тим самим
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надаючи можливість відвідувачам порівняти майстерність виробників і якість одних і тих же виробів, але виготовлених в різних країнах6. Саме тоді почали розроблятися та вкорінюватися
виставкові принципи, які з часом стали обов’язковими для всіх
учасників та в усіх країнах7.
В Російській імперії постійно організовувалися пересувні
виставки, які набули широкого розмаху в Харкові у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.
З останньої чверті ХІХ століття особливої уваги заслуговують виставки «передвижників». Група молодих художників
об’єдналась в Товариство пересувних художніх виставок. Товариство мало на меті серйозне просвітницьке завдання: познайомити з вітчизняним мистецтвом не тільки столичного, а й
провінційного глядача, надання жителям провінцій можливості
познайомитися з російським мистецтвом і слідкувати за його
успіхами, розвитку зацікавленості до мистецтва в суспільстві,
а також, що не менш важливо, полегшення збуту творів художників8. Художники-передвижники використовували для сюжетів реальні події, прагнули передати епоху, характер історичних
персонажів9.
Такі виставки користувалися значним попитом серед
харків’ян, про це свідчать матеріали періодичної преси того
часу, де активно обговорювалися майже всі проведені в Харкові
виставки передвижників10.
Однією з наймасштабніших подій початку ХХ століття
для Харкова став ХІІ Археологічний з’їзд, який проходив у нашому місті з 15 до 27 серпня 1902 року11.
Археологічні з’їзди, які почали проводитися у Російській
імперії з 1869 року за ініціативи імператорського Московського
археологічного товариства і в першу чергу, його голови графа
О.С. Уварова, мали відбуватися один раз на три роки. Вони проводилися в різних містах країни й мали за мету в першу чергу
викликати серед науковців і передової громадськості тієї місцевості, де вони проводилися, зацікавленість до археології й
50

Краєзнавство

давньої історії краю. Під час їх проведення розроблялися і обговорювалися різноманітні питання пов’язані з охороною культурної спадщини. Крім того, під час з’їдів проводилися як уже
зазначалося виставки, на яких музейні заклади мали можливість
представляти свої колекції. Завдячуючи цьому, музеї – як невідомі, так і відомі – мали змогу зробити свої колекції загальнодоступними12.
Основні питання, які ставили перед собою учасники з’їзду
у Харкові – вивчити археологію, етнографію, історію Слобідської України, та міст, які були розташовані поряд з Харковом13.
Під час проведення XII Археологічного з’їзду була підготовлена виставка, яка мала різні відділення – археологічне, етнографічне, церковних старожитностей тощо.
Ця виставка була безкоштовною і користувалася великою
популярністю у населення. Після закінчення роботи з’їзду артефакти з виставки були передані до Музею витончених мистецтв
та старожитностей, що дало змогу створити в ньому окремий
археологічний відділ. У подальшому ця колекція стала основою
створеного в 1920 році Археологічного музею в Харкові, який
вважався одним із найкращих музеїв цього профілю в Радянському Союзі.
Події такого масштабу в тогочасному Харкові ще не відбувалося. Слід зазначити, що саме ХІІ Археологічний з’їзд
став піком виставкової діяльності у Харкові вказаного періоду.
Масштабна підготовка та яскраво проведена виставка були відзначені на високому рівні.
Отже, як бачимо, виставкова діяльність у Харкові поступово набирала розмаху і досягла вершини з влаштуванням у
місті ХІІ Археологічного з’їзду.
Виставки другої половини ХІХ початку ХХ століття, які
проводились в Харкові мали велике культурно – просвітницьке
значення для населення. Особливо для тих верств населення, які
не мали можливості відвідувати виставки у великих культурних
центрах.
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Сільськогосподарські та промислові виставки сприяли підвищенню рівня якості виробництва товарів, тим самим участь у
подібних виставках виробників сприяла рекламі і підвищенню
рівня продажу їхніх виробів.
Харків уже у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття великий сільськогосподарський, промисловий і культурний центр, про це свідчать регулярно організовувані всеросійські, губернські та земські виставки. Місце мали і нерегулярні,
невеликі за масштабами виставки окремих галузей.
Документи, що зберігаються в Державному архіві Харківської області дають можливість дослідити виставкову діяльність
на джерелознавчому рівні.
Так фонд №2 «Лісництва Харківської губернії» відображає
матеріали стосовно проведення виставки сільського господарства м. Славянськ, фонд №504 «Харківський міський ярмарковий комітет» дає нам можливість дослідити книги обліку товарів,
проданих на ярмарках Харкова в 1888 році, фонд №501 «Акцизне
управління 1-го округу Харківської губернії» містить листування
щодо участі у Всеросійській сільськогосподарській виставці.
Враховуючи ціль і методи створення виставок, ми шляхом
виявлення та аналізу маловідомих першоджерел можна зробити
такі висновки:
– виставки мали перш за все, економічні причини свого
виникнення. Вони влаштовувалися для підвищення продажу
виробів та збільшення постійних покупців за рахунок високої
якості товарів та реклами;
– перші виставки в Російській імперії, в тому числі у Харкові, організовувалися та проводилися під керівництвом сільськогосподарських товариств і за сприяння Міністерства внутрішніх справ;
– поступово виставки набували ще й культурно-освітнього
характеру, тим самим впливаючи на естетичний аспект виховання населення. З часом, уже в останній чверті ХІХ століття виставки набували просвітницького характеру;
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– особливо важливим та одним із найвагоміших факторів
є вплив харківських виставок на громадське життя, формування
естетичних смаків населення, виставки у свідомості харків’ян
поступово стають невід´ємною частиною проведення дозвілля.
Публіка активно обговорювала проведенні виставки та чекала
на наступні, що свідчить про зацікавленість та високий рівень
освіченості населення. За допомогою матеріалів Державного
архіву Харківської області та тогочасної періодичної преси було
встановлено, що виставки з’являються і користуються успіхом
на всіх рівнях (місто, периферія).
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Леонід Вострокнутов, Олександр Півень
Правові основи діяльності спортивних організацій
в Україні в дореволюційний час
Наприкінці XIX – на початку XX ст. у багатьох країнах набуває поширення спорт у його різних видах, як засіб фізичного
виховання. Це стосується і Російської імперії. Перш за все, починають діяти спортивні товариства. Уже в 60-ті роки XIX ст. у
Російській імперії з’являються іноземні спортивно-гімнастичні
товариства: німецькі, англійські, американські, французькі
тощо. Відділення цих товариств були і в Україні, у тому числі
і в Харкові.
Так, наприклад, відділення німецького товариства «Пальма» було в Одесі.
Товариства сприяли популяризації різних видів спорту.
Утворюються і вітчизняні товариства. Порівняно великий процент міського населення в Україні, а також наявність університетів та інших навчальних закладів створювали сприятливі умови щодо цього. У 60-х – 70-х роках XIX ст. створюються ковзанярські, тенісні, футбольні гуртки та клуби. І справа не тільки в
тім, що заохочувані урядом керівники цих організацій вважали
своїм завданням відволікати увагу молоді від політичного життя
країни, перемістивши всі інтереси учнів на гімнастику і спорт,
як про це писали раніше. Не слід скидати і активну позицію передової громадськості стосовно цього питання, зростання міжнародного спортивного руху і його впливу. У 80-ті роки XIX ст.,
а особливо в 90-ті роки виникають велосипедні товариства (у
Києві, Харкові, Одесі, Севастополі, Єлисаветграді, Симферополі), проводяться велогонки, в тому числі на дальність. Так,
Малькевич (м. Київ) за маршрутом Київ – Північна Африка проїхав 17000 км.
Особливо інтенсивно спортивні товариства розгорнули
свою діяльність після 1907 р. Футбол-ліга утворена в Харкові,
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Одесі, Києві, згодом виникає Всеросійський футбольний союз.
Розвивається авіаспорт (досить згадати польоти в Харкові, Одесі та інших містах України Єфімова, Уточкіна, Нестерова).
Уже в 80-ті роки XIX ст. вітчизняні спортсмени починають
виходити на міжнародну арену. У 1911 р. у Росії було утворено
Олімпійський комітет, а в 1913 р. він провів першу Всеросійську
олімпіаду у Києві. З цією метою був утворено місцевий олімпійський комітет із 14 осіб – представників спортивних товариств.
Очолив його лікар і публіцист А.К. Анохін [1, с.31]. Важливо
відзначити, що у змаганнях з легкої атлетики та фехтування тут
вперше виступили жінки (на міжнародних олімпійських іграх
це відбулося в 1928 р.).
З початку XX ст. дозволено утворення товариств при навчальних закладах. А після 1905 р. виникнення спортивних
гуртків серед студентів навіть заохочувалося. На початок першої світової війни в Росії нараховувалося 40 таких зареєстрованих гуртків, у тому числі і в Україні. Тільки в Києві перед
війною було зареєстровано 4 студентських спортивних гуртки.
Деякі студентські та гімнастичні організації України мали
тісний зв’язок із загальноросійськими гімнастичними товариствами «Богатырь», «Сокол», «Маяк» тощо. Особливо швидко
(після 1907 р.) з’являлися сокольські організації.
На початку ХХ ст. сокольські осередки було утворено і
у наддніпрянській Україні. У 1909 р. було затверджено проект
статуту Всеросійського союзу сокольства (у 1910 р. статут затверджено міністром внутрішніх справ), а в 1911 р. скликано
перший загальний з’їзд Союзу. У 1914 р спортивно-гімнастичні
товариства проводили агітаційну та організаторську роботу, в
країні виходили перекладні роботи, присвячені фізкультурі [2],
у журналах були бібліографічні огляди тих книг з фізичного
виховання, що видавалися в Росії [3, с.289–312], в газетах публікувалася інформація про спортивні змагання та діяльність
спортивних товариств [4]. І все ж спортивно-гімнастичний рух
залишався карликовим. Згідно з докладною запискою генера56
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ла Воєйкова, поданій в 1913 р. Миколі II, у царській Росії нараховувалося усього 506 спортивно-гімнастичних товариств,
причому кількісний склад товариств був зовсім незначний, в
середньому 30 – 40 чоловік (тобто всього близько 15 – 20 тисяч
фізкультурників-спортсменів). Тодішнє «товариство» в кількісному відношенні більше схоже до сучасного поняття «гурток»
чи навіть «секція».
У цілому ці товариства будувалися на демократичних
підставах. Але в радянській літературі їх іменували не інакше як «буржуазними», або зазначали, що «царизм та буржуазія використовували цей рух у своїх класових інтересах, що
йшли урозріз з інтересами народних мас» [5, с.151]. У абсолютистській державі, що зберегла немало феодальних пережитків (серед яких була, зокрема, становість) так і товариства
завжди були під підозрою. Майже повсюдним явищем в статутах спортивних товариств (навіть «елітарних») був пункт про
всестановість цих організацій [6]. У зв’язку з цим організація
спортивно-гімнастичних товариств на своєму шляху зустрічала
немало бюрократичних перешкод (на це вимагався дозвіл поліцмейстера). Однак спортивний рух стримувати було неможливо. Царизм змушений був піти на поступку, хоча багато ще
перешкод залишилося. Закон від 4 березня 1906 р. про відкриття
культурно-просвітницьких товариств і «роз’яснення» до нього
надавали поліції велике поле діяльності для довільних тлумачень і тяганини при затвердженні статутів (інколи поліція перекладала на себе складання правил для членів спортивних товариств, зокрема, для правил велосипедистів) [7]. У 1915 р. усі
спортивно-гімнастичні організації «уніфікуються», тобто отримують єдиний статут, затверджений у тому числі Міністерством
внутрішніх справ. Звичайно, фізкультурний рух – масовий за
своєю природою – не міг не привернути уваги правлячих кіл як
спосіб досягнення певних політичних цілей. Про це свідчить і
створення в 1913 р. «Канцелярии Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи»
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на чолі з генералом особистого почту Миколи II, комендантом
Зимового палацу Воєйковим (у 1914 р. при Головспостерігаючому було утворено раду з представників окремих відомств і
спортивно-гімнастичних товариств). Але навряд чи можна буде
заперечувати тяжіння широких верств міського населення до
фізкультурного руху.
Здебільшого соціальний склад спортивно-гімнастичних
товариств був надто строкатий. Це було характерно як для центру, так і для провінції. У Державному архіві Харківської області зберігся рукописний статут Валківського гімнастичного
товариства «Сокол» (1908 р.) [8, Ф.512. Оп.1. Спр.1], який характеризує можливості товариства і склад членів.
Метою товариства визначене сприяння фізичному і моральному розвитку не тільки своїх членів, а і відвідувачів змагань та інших заходів (пункт 2). Відзначимо, що діти до 15 років,
які бажали займатися гімнастичними вправами, мали надати від
батьків письмовий дозвіл (пункт 21). Членами товариства не
могли бути: неповнолітні, ті, хто перебував на дійсній службі,
юнкери та менші чини, особи, які зазнавали обмеження прав судом, а також ті, хто був під слідством (пункт 22).
Склад членів товариства визначався також їхнім матеріальним становищем: вступний внесок дорівнював 1 рублю, а
членський внесок – 5 рублів, що вносилися або одноразово, або
за півріччя (пункт 19). Перед першою світовою війною сума в
5 рублів складала третю частину середньомісячної зарплати робітника. Зазначимо, що в Одеському товаристві велосипедистівлюбителів на початку 90-х років XIX ст. вступний внесок був 5
рублів, а членський – 10 рублів на рік. Вступний внесок у Київському яхт-клубі був ще більший – 25 рублів на рік [9].
Губернатор не тільки міг закрити товариство на підставі
відомостей про безпорядки чи порушення статуту (пункт 73),
а навіть затверджував зразки святкового одягу для членів товариства і значок товариства (пункт 65). Статути спортивногімнастичних товариств на місцях після зазначених змін `почат58
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ку XX століття затверджувалися в «губернському в справах товариств присутствії» [10, с.2]. До цього на статутах стояла віза
міністра внутрішніх справ [11].
Однак губернатор та інші чиновники не тільки були стримуючою силою. Відомо, наприклад, що Харківський губернатор
Г.А. Тобізен був почесним попечителем Харківського гімнастичного товариства [12, с.3]. Градоначальник Одеси П.А. Зелений покровительствував Одеському товариству велосипедистів [9, с.6]. Втім, не стільки місцева влада сприяла спортивногімнастичним товариствам, скільки організатори і керівники
товариств намагалися заручатися підтримкою місцевої влади,
запрошуючи їх як «почесних членів» та «попечителів».
Такого вшанування удостоювалися і меценати-підприємці,
які надавали товариству матеріальну підтримку (так, почесним
членом уже згадуваного Харківського гімнастичного товариства був І.Х. Гельферіх – відомий у місті промисловець). Проте, як свідчать звіти товариств, безпосереднім організаторами
справи, натхненниками багатьох заходів були, перш за все,
представники інтелігенції. Головою Харківського товариства
велосипедистів-любителів був професор М.Д. Пильчиков, віцеголова – А.Г. Подрез. До дійсних членів належали такі відомі в
місті особи як О.М. Бекетов і А.М. Зильберберг [13].
Думка про заснування подібного товариства в Одесі також виникла у групи професорів Новоросійського університету
(безпосереднім ініціатором був відомий славіст і не менш відомий спортсмен професор В.І. Шерцль) [11, с.6]. Звіти товариств
являли собою не просто перелік заходів, що було проведено за
той чи інший період. Це був звіт про фінансову діяльність (ревізійної комісії), про стан інвентарю, у цих документах розповідається про хід загальних зборів, друкується список дійсних членів, постанови міської та губернської адміністрацій, що мали
відношення до діяльності товариства. Щодо заходів, що проводилися товариствами, потрібно сказати, що це були не тільки спортивні змагання, але і «товариські велосипедні поїздки»,
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«сімейні вечори» з концертами, танцями, катанням на ковзанах
тощо. Звичайно, до такої інформації слід ставитися критично.
«Звіти» являли собою агітаційні видання. Слід врахувати,
що ситуація відрізнялася в різних містах. Спогади сучасників
дозволяють дещо підкоригувати картину. Так, шахіст М.С. Евенсон про київський велосипедний клуб писав: «Гра (шахова) відбувалася у велосипедному клубі, що не мала ніякого відношення до велосипедного – тоді ще тільки зароджувався – спорту, ні
до шахмат. Для гри було надано велику залу; в ній було зручно,
якщо не звертати уваги на шум із сусідніх кімнат, де проводилася азартна карточна гра,– головне джерело доходів клуба і мета
його існування» [13, с.530].
Такими були перші кроки вітчизняного спорту і фізкультурного руху в Україні в кінці 19- на поч. 20 ст.
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Олена Друганова
Внесок інтелігенції Слобідського краю
в розвиток освіти у регіоні
(ХІХ – початок ХХ століття)
В останні роки в середовищі учених України помічена
стійка увага до вивчення історії вітчизняної педагогіки. Вона
обумовлена необхідністю перегляду окремих принципових положень і висновків, їх критичного осмислення й неупередженої оцінки, приведенням до єдиної логічної системи вітчизняної педагогічної думки. Зокрема, почався процес відродження
національної педагогічної школи, повернення із забуття імен
багатьох подвижників української педагогічної культури, заповнення «білих плям» в історії просвітницько-педагогічної діяльності різних товариств, об’єднань, що діяли в Україні в цілому й
на Слобожанщині зокрема.
Проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що
інтелігенції Слобідського краю належить ініціатива у заснування й утримування у першій половині ХІХ ст. початкових шкіл,
що надавали учням елементарну освіту. Зазначимо, що справа
народної освіти до скасування кріпаччини перебувала поза інтересами уряду, який, як відомо, опікувався переважно вищими
навчальними закладами. Парафіяльні училища, які, за зауваженням А. Окольського, були «джерелом освіти для простого
народу», у містах мали утримуватися за кошти міських громад,
у казенних селах за рахунок селян, у приватних маєтках – власним коштом поміщиків. Та оскільки ні міські громади, ні селяни
ще не бачили великої користі від освіти, а поміщики не вважали
за потрібне витрачати гроші на освіту селян, зазначав дослідник, то парафіяльні училища взагалі не відкривали [19, с. 128].
Так, установлено, що на початку ХІХ ст. за ініціативи землевласників на Слобожанщині були відкриті приватні початкові
школи: у селі Диканьці на Полтавщині, у маєтку Віктора Кочу62
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бея (1801 р.); у Кручику на Харківщині – в маєтку В. Каразіна
(1804 р.); у Бабаях – у маєтку О. Щербініна; у селі Бишкині – в
маєтку Осипова; у селі Каплунівці – в маєтку Соловйова та дві
школи в маєтках Шеремет’єва, які, за зауваженням С. Сірополка, мали своїм завданням готувати службовців для маєтностей
графа [21, с. 324]. З усіх вищеназваних шкіл найвизначнішою
була Кручанська школа В. Каразіна, який покладав на неї великі надії. В. Каразін мав на меті поставити свою школу так,
щоб не відривала учня від хліборобства; він хотів, щоб зі школи виходили освічені люди, з почуттям власної гідності, опікувався тими учнями, що виявили неабиякі здібності. Такі учні
діставали волю з умовою внести за себе згодом викуп. Просвітянин вважав, що освіта допоможе селянам стати культурними
господарями, сприятиме поліпшенню їхнього життя, принесе
їм добробут і процвітання. Великого значення В. Каразін надавав також освіті й вихованню жінки-матері – першої вчительки
дитини. На його думку, дитина тільки тоді дістане гарне виховання, коли грамотною й освіченою буде її мати. Наголосимо,
що В. Каразін багато вкладав у засновану ним школу і власної
праці, і власних коштів.
Заслуговує на увагу й приватна початкова школа для освіти
кріпацьких дівчат М. Стремоухова, яку було відкрито в його маєтку в Лебединському повіті Харківської губернії. Відзначимо,
що ця школа дістала високу оцінку з боку членів Московського товариства сільського господарства, які назвали цей приклад
«подвигом у справі народної освіти … єдиним у своєму роді й
вартим нагороди за важливістю своєї корисності…» [17, с. 190–
196]. Як стверджував автор дослідження діяльності школи для
селянських дівчат і сам її організатор М. Стремоухов, при заснуванні школи він керувався переконаннями про неправильність
тодішньої постановки навчання кріпаків. «Ми надаємо якусь
поверхову або, краще сказати, уривчасту освіту своїй челяді та
селянським хлопчикам, – писав просвітянин, – яка ні до чого не
веде. Ми навчаємо їх грамоти, неначе якогось ремесла, аж ніяк
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не дбаючи про їхню моральну освіту, наслідком чого буває те,
що письменний селянин часто вживає на зло набуті ним знання
й грамота в руках аморальної людини стає небезпечним знаряддям». Шлях подолання існуючих недоліків ініціатор бачив у
необхідності звернути увагу на освіту жінок, які, з його погляду,
«завжди й усюди справляли значний вплив на освіту чоловіків».
«Підготуйте насамперед, – говорив засновник школи, – освічених матерів, і побачите, як легко й швидко пошириться освіта;
та передусім жінка повинна бути справжньою християнкою,
тобто здобути релігійно-моральну освіту». Ця думка, як слушно зауважував Омел’яненко, значно випередила її появу в педагогічній громадськості. Вона виникла, як писав дослідник, за
чверть століття, коли небагато хто усвідомлював важливість її
значення [17, с.190–192].
Варто наголосити, що появу приватних початкових шкіл,
ініціаторами створення яких виступали вищі верстви тогочасного суспільства, слід вважати скоріше унікальними зразками
прикладу високого громадянського обов’язку кращих представників вітчизняної еліти, ніж традиційним проявом освітньої ініціативи дворянських кіл. «Кріпацтво, яке важким тягарем лежало на народі, – зазначав О. Пругавін, – грубо й безжалісно
розбивало всі поривання до світла, що виникали в середовищі
закріпаченого люду» [20].
Харківській інтелігенції належить провідна роль й у відкритті недільних шкіл, недільних курсів і класів, які здобули
надзвичайну «любов своїх учнів й учениць» і «користувалися
величезними симпатіями населення», стали однією з найголовніших форм благодійної просвітницької діяльності передової
громадськості другої половини ХІХ століття. Так, добре відоме
широкому педагогічному загалу ім’я засновниці жіночої недільної школи у місті Харкові – Христини Данилівни Алчевської. ЇЇ
діяльність була високо оцінена співвітчизниками. Саме з нею
зазначають дослідники, був пов’язаний процес відродження
недільних шкіл у 70-х роках ХІХ століття. «Важко уявити собі
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іншу особу, яка б з великим успіхом могла взяти на себе це завдання. Здібності письменниці, мистецтво володіння словом та
здатність переконувати людей, стійка енергія, яка не зупинялася
перед перешкодами, хист до ініціативи, гарні статки, життєвий
такт, гаряча, вражаюча слухачів віра в свою справу, талант педагога, – усе в ній з’єдналося для того, щоб забезпечити успіх узятого на себе завдання – зберегти «священне вогнище» до кращих
часів та передати його іншим, коли російське суспільство стане
готовим знову відгукнутися на заклик до участі в справі народної освіти», – саме так про неї писав В. Вахтеров [22, с. 9–10].
На необхідність заснування шкіл для дорослих (недільних
шкіл) вказував і С. Миропольський, безпосередній учасник організації та діяльності харківських недільних шкіл. Адже просвіта дорослих, з погляду педагога, разом би піднесла грамотність в очах населення і, таким чином, у значній мірі сприяла б
шкільній справі взагалі, незалежно від прямих наслідків – покращення добробуту робітників, пом’якшення їх вдачі, звільнення від забобонів, заповнення дозвілля [18].
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., за даними зведення «Список навчальних закладів Харківської губернії на
20.12.1914 р.», кількість приватних початкових шкіл у місті
Харкові значно збільшилась. Серед них: школи Бурлакової, Білозерської, Вишневської, Галкіної, Дмитрієвої, Іванової, Йогансон, Каракуліної, Коробкіної, Кузіної, Лопутанської, Нарцової
(Нікольської), Никифорової-Шветової, Постної, Семейкіної,
Судольської, Шацької, Ющенкової та ін. [16].
Прогресивній інтелігенції регіону завдячують своїй появі
й приватні жіночі училища та пансіони, що було зумовлено уявленнями тогочасного суспільства про роль жінки в суспільному
житті країни, яка обмежувалася лише її участю у вихованні й
навчанні власних дітей та, якщо дівчина була із збіднілої сім’ї,
вихованні чужих. Виховання ж селянської жінки у той час, писав
відомий учений, педагог С. Миропольський, вважалося розкішшю, надлишком. Навіть у педагогічній літературі поч. ХІХ ст.,
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як стверджував К. Ушинський, існувала «дикунська думка, що
жінці не потрібна освіта, що це не притаманно і навіть небезпечно для жінки, і цілком достатньо, якщо вона буде гарною
господинею і т.п.» [16].
Установлено, що одним із перших приватних навчальних
закладів, про який згадується в архівних документах, став приватний пансіон француженки мадам Мондовіль, запит на відкриття якого було надіслано у 1777 р. до Харківського комісаріатства. Поступово кількість приватних пансіонів для жінок в
Україні значно зросла. Так, тільки в місті Харкові на початку
ХІХ ст., а саме в першій чверті, існували такі приватні пансіони
для дівчат: майорші Катерини Прелат, надвірної радниці Г. Нагелєвої, іноземки Д. Шуберт та ін. [16]. Зазначимо, що приватні
пансіони переслідували єдину мету – озброїти дівчину арсеналом засобів, аби вона мала можливість вдало вийти заміж і стати ідеальною дружиною.
Поступово рівень та якість освіти для жінок, яку надавали приватні навчальні заклади, що діяли на Україні, підвищувались. Так, у 20-х рр. ХІХ ст. у Харкові діяло приватне училище,
ініціатором відкриття якого виступили викладачі урядових навчальних закладів, зокрема, професори Харківського університету. Цей навчальний заклад дістав високу оцінку як у тогочасної громадськості, так і від педагогів-науковців, зокрема, вчених
Історико-філологічного товариства, що діяло в Харківському
університеті в другій половині ХІХ ст. [16].
Наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. приватні навчальні заклади за своєю змістовністю та навчально-виховною діяльністю
не тільки наблизилися до кращих урядових гімназій, а й навіть
у деяких випадках випереджали останні. Як зразкові було визнано приватні навчальні заклади К. Драшковської та Д. Оболенської. Зазначимо, що приватна гімназія Д.Оболенської стала
відома тим, що в ній особлива увага приділялася проблемі охорони здоров’я та фізичному вихованню учениць. Беручи участь
у гігієнічній виставці Товариства охорони народного здоров’я,
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влаштованій у Петербурзі навесні 1893 р., гімназія Д. Оболенської отримала високу оцінку від уповноваженого представника
міністерства доктора медицини Віреніуса й була нагороджена
срібною медаллю.
Архівні документи, що зберігаються у Державному архіві
Харківської області (далі – ДАХО ), дозволяють стверджувати,
що прогресивній громадськості Слобожанщині належала також
ініціатива відкриття приватних навчальних закладів для хлопчиків. Так, перші клопотання з проханням відкрити пансіони
для «благородных юношей» на Слобожанщині були надіслані
до Харківської канцелярії у 1777–1779 рр. Їх авторами були іноземці, які мали певний педагогічний досвід: поручик Фрідерік
фон Кабрі й Антоніо де Віллек’є, який викладав у харківських
училищних класах. У 20-х рр. ХІХ ст. у Харкові діяли приватні пансіони для хлопчиків: П. Рейпольського, Г. Коваленкова,
Г. Роберті, Робуша, які дістали високу оцінку з боку тогочасних
педагогів [4; 16].
Широкого визнання серед педагогічної громадськості
Слобідського краю дістали й вечірні курси для робітників, відкриті в місті Харкові наприкінці 90-х рр. ХІХ ст. при залізничних майстернях, а з 1901 р. – при ремісничому училищі. Ці курси, за свідченням дослідників, одвідували «старі й малі, нерідко
з далеких околиць міста, і після виснажливого 11–12 годинного
робочого дня». Зазначимо, що одним із організаторів курсів для
робітників був професор Харківського університету А. Краснов,
який особисто підшукував лекторів для народної аудиторії [16].
У ході наукового пошуку виявлено, що в ХІХ ст. саме приватній ініціативі належить провідна роль у розбудові системи
професійної освіти в Україні в цілому й на Слобожанщині зокрема. Так, на Слобожанщині протягом періоду, що досліджується,
діяли різні типи приватних шкіл, які надавали учням знання з
різних галузей промисловості, про що свідчать дані архівної
справи «О доставлении в учебный отдел Министерства торговли и промышленности сведений о профессиональных учебных
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заведениях в Харьковской губернии», що зберігається в ДАХО
[5]. Зазначимо, що першою приватною школою на Слобожанщині в період, що вивчається, та яка офіційно була визначена
як комерційний навчальний заклад, є приватний пансіон професора Харківського університету В. Якимова, що був відкритий
у Харкові у 40-х рр. ХІХ ст. У доповідній записці В. Якимов,
обґрунтовуючи призначення свого навчального закладу, писав,
що метою пансіону є виховання дітей комерційного стану відповідно до їх родового та спадкового призначення.
Серед професійних шкіл другої половини ХІХ ст., що надавали ремісничу підготовку, вирізняється жіноча реміснича
школа Ф. Максимович, що була відкрита в Харкові у 1877 році,
в якій дівчат віком від 7 до 17 років крім загальноосвітнього
курсу, який дорівнював програмі початкового училища, навчали
шити білизну, плаття, верхній жіночий одяг, капелюхи, кроїти
й метати, вишивати; передбачалося також відкрити майстерню з виготовлення взуття, але за відсутністю бажаючих цей задум так і не було реалізовано. Зауважимо, що реміснича школа
Ф.Максимович дістала схвальні відгуки з боку прогресивної
громадськості того часу. Школа, відкрита Ф.Максимович, за
оцінкою Я.Абрамова, є унікальним явищем, аналогів якого не
було ніде в тодішній провінційній Росії. Ця школа суттєво відрізнялась від інших ремісничих шкіл, по-перше, тим, що була
побудована не на комерційній основі і, відповідно, надавала
освіту за невелику платню, а по-друге, високим рівнем постановки викладання професійного циклу, який був спрямований
на задоволення практичних потреб [16].
Широкого визнання у громадському житті України в цілому й Слобожанщині зокрема набули приватні художні школи,
що в досліджуваний період стали складником системи професійної освіти, зокрема художня школа М. Іванової-Раєвської.
Поряд із ґрунтовною професійною освітою великого значення
в навчальному процесі вищевказаної школи надавалося естетичному вихованню, формуванню почуття прекрасного тощо.
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Вихованці школи опановували мистецтво випалювання по дереву, тиснення по шкірі, розпис фарфору, живопис по атласу і
бархату, розмальовування кахляних печей, стінний живопис. За
27 з половиною років діяльності в приватній школі М. ІвановоїРаєвської отримали художню підготовку близько 900 учнів, які
згодом стали знаними майстрами пензля – Васильківський,
Ткаченко, Первухін, Уваров, Бекетов, викладачами креслення й
малювання у гімназіях, граверами, художниками, театральними
декораторами, майстрами-ремісниками тощо.
Найбільшу кількість пропозицій щодо відкриття приватних шкіл мистецького спрямування на Слобожанщині у ХІХ –
на поч. ХХ ст. становили приватні музичні школи, утримувачі
яких ставили собі за мету надати вихованцям ґрунтовну музичну освіту; розвинути їхні здібності та підготувати до подальшого вдосконалення музичної освіти, до професійної діяльності,
до викладання музики як у навчальних закладах, так і в приватному вихованні; навчити грати на музичних інструментах. Так,
одним з перших вітчизняних приватних навчальних закладів на
Харківщині, що спеціалізувався на підготовці майбутніх музикантів, слід вважати приватну школу «енергійного» вчителя музики Слобідсько-Української гімназії, капельмейстера Іллі Кона
(1817 р.). Наступна така школа була відкрита через 20 років, а
її утримувачем був відставний підполковник і кавалер Матвій
Петрович Гердлічко (кін. 30-х рр. ХІХ ст.). У 1839-му й на початку 40-х рр. музично-педагогічні й «артистичні» пропозиції
в Харкові, за словами Й. Міклашевського, сипалися як із рогу
достатку [16]. Взагалі ж у середині 60-х рр. ХІХ ст. Харків став
одним із нових центрів музичної освіти. Так, зібрані в ДАХО
справи дозволили встановити такі приватні музичні школи та
курси, засновані у місті Харкові у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.:
приватна музична школа А. Ієнтш [12], вище музичне училище
вільного художника В. Гілевича [11], приватна музична школа
О. Бойкової [13], музична школа М. Рабеца [14], музичні курси
І. Бродської [9].
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Значна кількість приватних шкіл мистецького спрямування, що відкривалися на Слобожанщині за ініціативи прогресивної громадськості передбачали не тільки суто музичну, а
й музично-театральну освіту. Так, за даними архівних джерел
ДАХО на території Слобожанщини діяли курси драматичного
мистецтва П. Дубовицького [15], приватні музично-драматичні
курси А. Соколова [8] тощо. Зауважимо, що театральні заняття
привчали підлітків належним чином поводитися серед людей,
прищеплювали їм гарні манери. Вони опановували мистецтво
вільно, точно й граціозно рухатися, не соромитись, триматися
спокійно та з гідністю, і, крім того, у пам’яті юних акторів залишалось багато цитат, якими можна було прикрасити бесіду.
Харківській інтелігенції належить важлива роль у розбудові системи вищої освіти в Україні у ХІХ – на початку ХХ
ст. Зазначимо, що створені за приватною ініціативою вищі навчальні заклади, по-перше, стали єдиною можливістю для задоволення потреби в освіті тих груп населення, які з тих чи інших
причин були позбавлені такої можливості від урядової школи;
по-друге, значно розширили підготовку фахівців для різних
галузей господарства; по-третє, підвищили загальний освітній
рівень населення; по-четверте, стали одними з найкращих як
щодо матеріального забезпечення, устаткування, режиму, так і
стосовно організації навчально-виховного процесу в них працювали кращі передові вчителі. Так, широкого визнання на початку ХХ ст. на Слобожанщині набули Вищі приватні курси для
жінок, Вищі комерційні курси М. Чадова [10] тощо.
Аналіз архівних джерел свідчить про те, що приватні
особи, асоціації різних типів і спрямувань стали ініціаторами
відкриття на Слобожанщині виховних осередків для дітей дошкільного віку. Так, перші ясла в місті Харкові було відкрито
наприкінці 80-х рр. ХІХ ст. на Москалівці, з ініціативи дружини
міського голови М. Фесенко; у 1897 р. у Харкові на Пісках було
відкрито ще одні ясла, побудовані на зразок москалівських [1,
с. 927]. Кількість ясел на початку ХХ ст. значно збільшилась.
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Так, у Харківській губернії у ці часи діяли ясла у слободі Непокритій Харківського повіту (ясла-притулок для дітей селян,
заснований О. Гордєєнко на час польових робіт); у Богодухівському повіті (9 ясел у слободах Тарасівці, Ямполі, Великій
Писарівці, Козіївці, Полковій Микитівці, Колонтаєві та Рублівці) тощо. Зазначимо, що головним завданням таких установ, з
погляду земських діячів, було «з одного боку оберігати життя і
здоров’я залишених без нагляду в селі дітей, а з іншого – оберігати майно селян від пожеж, що часто займаються влітку внаслідок необережного поводження дітей з вогнем» [2].
За ініціативи громадсько-приватних сил у місті Харкові
було відкрито й приватні дитячі садки: при підготовчій школі
О. Дружкової; при підготовчому училищі О. Родіонової; при початковому училищі М. Хохлової; дитячий садок А. Кольцової;
дитяча школа Ільяшевої; елементарна школа й дитячий садок
Дмитрієвої; перша школа й дитячий садок Шацької і т.д. Наголосимо, що, за даними доповіді О. Галахової, що була проголошена на засіданні секції дошкільного виховання з’їзду з організації розумних розваг, що пройшов у Харкові у 1915 р., у місті
діяло 18 дитячих садків [21, с. 303].
У 1904 р. у Харкові було відкрито перший народний дитячий садок. Його ініціаторкою стала Анастасія Мартинова, про що свідчать дані архівної справи «Про клопотання
А. Мартинової до Харківської міської управи». Зазначимо, що
просвітницько-педагогічна діяльність А. Мартинової була високо оцінена прогресивною інтелігенцією міста, про що свідчить
лист, який знайдено нами в ДАХО і наведено нижче повністю,
із збереженням стилю. «Вітаючи Вас у день закінчення десятого
сезону літніх занять у заснованому Вами першому «Народному
дитячому садку» в місті Харкові, Харківська міська управа вважає свої обов’язком скласти Вам щиру подяку за Ваші труди на
благо найбіднішого населення рідного міста та побажати створеній Вами установі подальшого процвітання, а Вам іще багато
років із такою ж любов’ю до дітей, енергією й натхненням ке71
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рувати дитячими заняттями та іграми, що, будучи, за висловом
Фребеля, тією стихією, у якій живе й розвиває всі свої здібності
дитина, є найкращим засобом для створення діяльних характерів і прищеплення дітям основних начал суспільності» [3].
Таким чином, опрацьовані матеріали, що зберігаються в
ДАХО (фонди: № 3, 200, 266, 641, 645, 646 654, 661, 770, 920),
історико-педагогічні праці, сучасні наукові розвідки дають підстави для розуміння, усвідомлення і аналізу значення педагогічної і просвітницької діяльності прогресивної інтелігенції Слобідського краю; необхідні для повного й цілісного відтворення
особливостей розвитку педагогічної думки й історії вітчизняної
освіти.
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Тетяна Кобзева
Освіта Нової Водолаги
Перші школи на Слобожанщині з’явились у процесі колонізації цієї території. Переселенці із Наддніпрянщини та Правобережної України на нових землях рятувались від феодального
та релігійного гніту Речі Посполитої. Ідучи на Дике Поле, вони
несли з собою дух свободи та збережені традиції своєї, православної культури.
Козацькі родини, трудолюбиві та наполегливі, швидко
освоювали нові землі: будували житло, засівали поля, розводили худобу. Життя тут було вкрай небезпечним, оскільки татари постійно здійснювали набіги на новоутворені поселення.
Страждали від їх нападів і жителі Нової Водолаги. Багато сил
переселенці (наші пращури) витрачали на збройний захист, і
це, звичайно, несприятливо відбивалося на їх економічному та
культурному розвитку. Але спинити цей процес було неможливо.
Першою спільною будівлею, яка зводилася переселенцями на території слободи, була, звичайно ж, церква. У Новій
Водолазі спочатку була збудована Воскресенська, а декількома
роками пізніше – Миколаївська церква.
З початком діяльності церковного причту, населення отримувало можливість задовольняти духовні потреби. Отож, є підстави вважати, що саме при цих діючих храмах дуже швидко
з’явилися перші навчальні заклади. Досвід у цій справі був
принесений переселенцями із Задніпрянщини, де населення за
власний кошт дбало про освіту, «щоб боронити свою віру та національність» [1].
Ось як про це писав архієпископ Харківський Філарет:
«По оправкам с документами оказывается, что заведение школ
при церквях современно самому ее населению, и что это учреждение принесено черкассами из-за Днепра, где уния вынудила
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рано приняться за книги, чтобы быть в состоянии бороться с
проповедниками унии – иезуитами» [4].
Вважаю, що наприкінці XVII ст. у Новій Водолазі вже діяла не одна школа. Доказом цього є дослідження Г. Данилевського. Він зазначав, що «… при церквах значительных черкасских
(харьковских) местечек уже около 1700 года были школы…» [2].
Нову Водолагу на той час можна було вважати
«значительным местечком», бо населення сягало 3 тисяч чоловік, тут діяли дві церкви. У господарському відношенні слобода була значимим населеним пунктом у краї. Пояснювалось
це наступними факторами. Татари вже менше дошкуляли нововодолажчанам. Звичайно, жителі слободи ще страждали від
їх нападів, але менше, ніж раніше. Нова Водолага знаходилася
під своєрідним захистом с. Нового (нині Новоселівка), яке розташовувалось на 4 версти південніше. Тож виходило, що перші удари загарбників брали на себе жителі цього форпостного
пункту. Це створювало умови для більш стабільного господарського та культурного розвитку нововодолажчан.
Впевнена, що і при Воскресенській, і при Миколаївській
церквах уже тоді діяли школи. Називалися вони церковнопарафіяльними і відкривалися зусиллями місцевого духовенства при підтримці громади. Але в них тоді ще не навчалися
діти селян чи ремісників. Ці навчальні заклади готували тільки
майбутніх священнослужителів. Тут отримували елементарну
освіту «будущие служители клиросов и алтарей»: півчі, пономарі та диякони. Пояснювалось це тим, що кожна церква повинна
була готувати для свого причту священників, тому при храмах
жили й навчалися хлопчики, переважно сироти, яким доручались різні обов’язки при богослужінні, при виконанні обрядів.
Старший із них називався «подячний» – помічник дяка, інші –
кліросниками, псаломщиками.
Г. Данилевський писав: «Готовя певчих, пономарей, дьячков и дьяконов, эти петровские школы в то же время в этих лицах готовили будущих учителей» [3].
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Чому навчали цих перших школярів у цих навчальних закладах?
«Первое и общее учение в этих школах…состояло в чтении псалтыря. Потом шло обучение пению гласов «на Господа
воззвах к тебе», потом 8 гласов: «на Бог Господь явися нам»; затем на ирмосы 8 гласов. Но было еще на те же псалмы и ирмосы
пение «самогласное», т. е. на свой собственный глас, своего сочинения, и «подобное», т. е. двойные слова, двойной текст на
один мотив или голос. В тот отдаленный век только и можно
было щегольнуть этими мудростями пения!» [7].
Випускників церковно-парафіяльних шкіл у ті часи називали дячками. «Поводом к этому служила, вероятно, их длинная
одежда, которая в школе служила символом кротости и приличия, а по выходе – знаком отличия от остальных мирян» [8].
Після закінчення школи випускники могли отримати посаду в церковному приході за умови, що їх запросить громада.
Тих дияконів, які себе гарно зарекомендували, парафіяни наймали для співу в церковних школах. Дяк обирався приходом
за гарний голос, за знання церковної служби, за вміння вести її
«благородно та благочинно» [5].
На думку громади, цей дяк повинен був виконувати й учительські обов’язки. Д. Багалій пише: «Посада дяка при церкві
була з’єднана з посадою шкільного учителя, бо сі школи засновувалися при церквах парафіянами, котрі самі й платили гроші
пану директору, себто дякові» [1].
Яку мету переслідувала громада, віддаючи своїх дітей до
школи?
«Народ тогда искал одного в науке: выучить немного
молитв, узнать догматы веры и петь церковные канты. Часто,
кроме уменья правильно по-церковному помолиться Богу, почитать зимою вечером и в праздник псалтирь, («где о таких-же
горемычных писано», как объяснял один старик, на вопрос: почему крестьяне так любят эту книгу, и почему иногда плачут
при ее чтении), да жития святых отцов; кроме знания и уме77
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ния различать церковные праздники, понимать церковное богослужение, часто кроме этого ничего более не требовалось.
На втором уже плане были цифры и уменье написать письмо к
родным» [7].
Перші школи створювались з ініціативи і за кошти громади. Отож їх правдиво називають народними.
Програма цієї народної школи була церковно-слов’янською,
вона цілком задовольняла невибагливі освітні вимоги громади:
навчитися читати, писати, а за окремою угодою з дячком навчали ще й часослову і псалтирю.
Не кожен дяк постійно служив при одній церкві. Це вирішували прихожани, які запрошували його на певний термін. Тому
значна частина таких учителів – дяків мандрували від одного
приходу до іншого, навчаючись у більш досвідчених. Насправді, навчитися співати псалми й ірмоси було справою нелегкою.
Д. І. Багалій пише: «Щоб се все зрозуміти, молодики переходили
з одної слободи в другу, особливо ж йшли туди, де були більш
славні учителі – дяки. Але ті теж не одразу і не все об’ясняли своїм учням, тримаючись правила: учи так захожого молодика, щоб
він не одбив од тебе школи і не сів на твоє місце» [1].
Так ще у XVII ст. із випускників церковно-парафіяльних
шкіл утворилася така категорія населення як «мандрований
дяк». Мандрували не тільки молодики, а й ті, хто вже вивчив
усі «премудрості». Мандрувати тоді було «не трудно, бо кожний
знаходив собі пристановище у школі, котра була притулою для
мандрівників: школа, казали тоді, усяким мандрівникам є вільне
помешкання» [1].
При церквах багатьох харківських містечок були школи
на чолі з такими дячками. Визначне місце серед навчальних закладів того часу займала одна із шкіл Нової Водолаги. Учитель
цієї школи вивчив не одне покоління грамотних та розумних
дяків. «Любознательнейшими и разумнейшими дяками встарь
считались учившиеся Ирмосам в Новой Водолаге у одного учителя…» [8].
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Є всі підстави стверджувати, що така система освіти діяла
і в Новій Водолазі. І, якщо у деяких населених пунктах Слобідської України школи то з’являлись, то зникали, впевнена,
що церковно-парафіяльні школи при Воскресенській та Миколаївській церквах у Новій Водолазі існували постійно. Жителі
слободи цінували грамоту і не жалкували коштів для навчання
своїх дітей, бо розуміли, що освіта створює широкі можливості.
У 30-х роках XVIII ст. слобода Нова Водолага була одним
із найважливіших економічних центрів Слобідської України. На
1730 рік за чисельністю населення вона поступалася лише Харкову. У Новій Водолазі проживало 4904, а в Харкові – 6429 чоловік. Ще треба додати, що слобода мала надзвичайно вигідне
географічне розташування та її жителі вміло використовували
природні ресурси. Близькість до Харкова, поруч – шлях із Петербурга до Криму – все це сприяло розвитку торгівлі. А вже
торгувати нововодолажчанам було чим, оскільки були вони
майстрами на всі руки.
Отож, потреба у розвитку освіти існувала і жителі слободи
вкладали частину своїх коштів у її розвиток. Історичні джерела
свідчать, що у 1732 році у слободі було 2 школи. В одній із них
4 наставника (настоятеля), у другій – 1. Остання була церковнопарафіяльною, інша – «ставленническая» для духовенства. Обидві школи знаходилися в центрі слободи і утримувалися частково
на кошти громади. Навчалися в них не тільки діти з сімей різного
достатку. А в школі для духовенства навчалися не лише нововодолажчани, а й діти священників із сусідніх населених пунктів.
У 1779 році у Новій Водолазі було відкрите слов’янолатинське училище для дітей духовенства. Тут викладали латинську мову до риторичного класу, арифметику, російську граматику, правописання та катехізис за здібностями. Це училище
було відкрите з метою навчання тут дітей священнослужителів
усієї волості. Відомо, що тоді тут діли 19 церков [7].
«Эта Ново-Водолажская латинская школа, по всей вероятности, была порождением тех монастырских школ, которые
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в XVII веке завела еще Малая Россия, находясь под польскою
державою. Шафонский о них говорит следующее: «В сих училищах прежде, кроме латинского и польского языка, да несколько
Аристотелевой древней философии, красноречия и богословия,
никаких наук не обучали. В позднейшие только времена стали
несколько греческому, еврейскому, немецкому и французскому
языкам, и по новейшей и яснейшей Бауммейстеровой философии
учить; по все сие учение весьма слабое и недостаточное» [7].
Цей навчальний заклад проіснував недовго, можливо, до
20-х років XIX ст. Невідомо також скільки було випущено учнів
з нього, хто там викладав.
Можна з упевненістю сказати, що наприкінці XVIII ст. у
Новій Водолазі при всіх трьох церквах (у 1750 р. був збудований Преображенський храм) діяли школи. Скоріш за все, як і
більшість тогочасних церковно-парафіяльних шкіл Слобідської
України, були вони трикласними, тобто з трирічним курсом навчання.
У першому класі дітей навчали читанню по букварю, в
другому – письму та читанню часослову, в третьому – учні вдосконалювалися в письмі та читанні псалтиря. Класні вправи з
письма виконувалися крейдою на дошці або чорнилами на папері. Вправи з читання проводилися вголос. Школярів учили
також співати.
Кількість населення слободи невпинно збільшувалося. То
ж громада вирішила побудувати приміщення для нової школи у
Миколаївському приході. Швидко надходили кошти на будівництво від жителів слободи. Неабияку роль відіграв у цьому священик цієї церкви Дем’ян Сердечний.
І ось у 1797 році школа вже готова була прийняти учнів,
але не вийшло. Житель слободи Михайло Привалов двічі намагався спалити новобудову і таки зробив це. «К сожалению,
не сохранилось дело, и неизвестно, личная-ли злоба на священника, или обскурантизм прославили этого Ново-Водолажского
Герострата» [7].
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Документальних свідчень про те, чи була збудована нова
школа, немає. Думаю, що цього не сталось, адже це був час,
коли на Слобожанщині вже ввели кріпосне право. Російський
уряд не був зацікавлений у поширенні грамоти серед кріпосних.
Державі не потрібні грамотні раби. То ж кількість навчальних
закладів невпинно зменшувалось.
Церковно-парафіяльна освіта на Слобожанщині пройшла
довгий шлях у своєму розвитку. Наприкінці XVIII ст. закінчується її перший період, який тривав із часу заснування перших
шкіл у XVII ст. Це був період існування так званої «дяківської»
школи. Наступний період розвитку церковно-парафіяльної школи розпочнеться у XIX ст. і триватиме до початку XX ст.
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Наталія Салтан
Реалізація тези про навчання рідною мовою
в технічних навчальних закладах міста Харкова
в 20-х – на поч. 30-х рр. ХХ ст.
Кодекс законів про освіту 1922 року надавав можливість
вибору мови навчання місцевим освітнім організаціям, зважаючи на регіональні мовні традиції. Але вже в квітні 1923 року, на
ХІІ з’їзді РКП(б) було проголошено про початок кампанії українізації, що передбачав втілення тези про впровадження української мови як базової в навчальних закладах УСРР. Таким чином, Харків, як двомовний регіон, опинився в складній ситуації.
З одного боку партійні директиви чітко вказували вектор
розвитку мовної політики в бік української мови. Протоколи
засідань бюро харківського окружного комітету комуністичної
партії України вміщують резолюцію по доповіді т. Ряппо, яку
було виголошено 27 листопада 1925 року на нараді при ОПК
«Про підсумки і перспективи роботи главпрофобра». В пункті 9
доповіді, зокрема, зазначалося: «Враховуючи, що громадські органи переходять на українську мову, що … уся початкова школа
вже українізувалася, вважати необхідним посилення в масовій
і вищій мережі профосвіти темпів українізації. П. 10. Звернути
особливу увагу на навчання українській мові як професури, так
і студентства [1, арк. 8].
З іншого боку реалії того часу суттєво уповільнювали темпи українізації технічних навчальних закладів. Національний
склад мешканців Харкова змінювався протягом 20-х – 30-х рр.
Відносний розподіл за чисельністю представників трьох найбільших етнічних груп, що проживали на території Харкова подано в таблиці.
Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновки, що
протягом 19 років з 1920 р. по 1939 р. найбільше (майже в 2,5
82

Краєзнавство

рази) зросла кількість українців. Представницька частка росіян
і євреїв зменшилася на 20% і 5% відповідно.
Зміни питомої ваги українського, російського та єврейського населення протягом 20-х – 30-х років ХХ ст.
Роки
1920
1926
1939

Українці
21%
38,6%
48,5%

Росіяни
51%
37,2%
32,9%

Євреї
20,5%
19,5%
15,6%

[13, с. 99-101]
За даними дослідника Шарібжанова, в 1926 році харків’яни
російську мову визнавали рідною: 64,2% населення, а в 1939 р. –
63,8%. За 13 років збільшився прошарок україномовного населення з 23,8% в 1926 р. до 31,5% в 1939 р. [13, с.103]. Таким
чином, можна зробити висновок, що не зважаючи на значне
переселення мешканців сіл в столицю України (перетворення
колишніх селян на пролетарів), вони все ж таки залишалися переважно російськомовними. Це перша причина сповільнених
темпів українізації.
Другою причиною стало те, що в спадок від імперської
освітньої системи залишилася російськомовна традиція навчання. Доктор історичних наук Кузьменко наводить дані, що
на середину 20-х рр. не володіли українською мовою 73,5% завідувачів кафедр, 74% керівників секцій, 70% академіків, 67%
наукових співробітників, 63,7% аспірантів. У Харкові з 39 зав.
кафедр не володіли українською мовою 31 [7, с. 22].
Так в 1926 р. в Харківському робітничому механікомашинобудівному технікумі ім. Профінтерна серед 36 викладачів 9 могли викладати українською, 33 російською, 6 німецькою
[5, арк. 16-18]. За анкетами обстеження профшкіл, технікумів,
підготовчих курсів 1930 р. відсоток україномовних викладачів
суттєво збільшився [6, арк. 1-115].
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Складності у викладанні технічних предметів: брак україномовних викладачів технічних предметів, хронічна нестача навчальної, методичної україномовної літератури – стало третьою
причиною уповільнення темпів українізації. Порівняльний аналіз актів обстеження профмережі Харкова, показав, що більше
на українську мову навчання перейшло педагогічних, медичних
та соціально-економічних навчальних закладів ніж технічних.
Особливо брак україномовних викладацьких кадрів відчувався у
вечірніх навчальних закладах, які працювали на підприємствах.
Там серед викладачів четверту частину складали сумісники, які
працювали на інженерно-технічних посадах на самому підприємстві [6, арк. 1-115; 4, арк. 1-198].
Станом на 4 грудня 1925 р. в 6 профшколах міста навчання
проводилося українською, в 6 – російською і в 1 – єврейською
мовами. Серед шкіл робітничої молоді (ФЗУ) лише одна була
україномовною, в одній навчання проводилося на івриті, а в
17 мовою навчання була російська. У 4 вищих навчальних закладах змішана українська та російська, в 3 лише російська [9,
с.18,38,40,42].
В 1927 р. у 3 вищих навчальних закладах змішана українська та російська, в 4 – лише російська [10, с. 38-40].
Недостатні темпи українізації в школах та вузах наприкінці 20-х рр. відзначали партійні, державні (відділ освіти) органи,
преса [12, с. 3; 2, арк. 84; 3, арк. 35]. ІІІ Всеукраїнський з’їзд
пролетстуду в 1929 р. визнавав опанування елементів української національної культури широкими масами студентства як
таку, що майже не зрушила з мертвої точки. Широкі верстви
студентства в основному не досить орієнтуються в національній
політиці партії та радянської влади, часто деякі групи студентства зривають роботу щодо українізації навчання, підтримуючи
ті кадри реакційно-настроєної професури, яка перебуває у вузі
[11, с. 83].
Істотні зрушення відбулися після освітньої реформи
1929/30 н. р. після якої переважна більшість як реорганізова84

Краєзнавство

них, так і новостворених навчальних закладів декларувала
мовою навчання українську змішану: українську та російську.
Саме задекларувала, бо на наш погляд неможливо за один-два
роки змінити систему і тут ми стикаємося з певною соціальною
мімікрією, яка була характерною для розвитку всієї освітньої
системи, починаючи від «пролетарського» походження студентів закінчуючи ефективністю навчання. За визначенням доктора
соціологічних наук А. С. Лобанової соціальна мімікрія є специфічним способом життєдіяльності, що полягає в опосередкованості дії, у свідомому намірі людини (групи) вибірково уподібнюватися навколишньому середовищу з метою виживання або
гараздування через приховування свого походження, поглядів,
своєї істинної системи ціннісних орієнтацій та справжніх намірів [8, с.9]. Така імітація певної очікувальної діяльності стала
однією з характеристик радянської людини. Подвійна мораль,
різного роду приписки, тощо стали наслідками такої поведінки.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що політика українізації системи технічної освіти на Харківщині не досягла бажаних результатів через відсутність підготовлених викладацьких кадрів, навчальної літератури та свідоме використання
російської мови як основної представниками різних національностей.
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Олексій Корнєв
Вплив радянсько-польського конфлікту на зростання
суспільної напруги УСРР у 2-ій пол. 1920-х –
на початку 1930-х рр. (на матеріалах ЦДАГО України
та Держархіву Харківської області)
Ступінь лояльності до більшовиків у різних історикогеографічних регіонах СРСР суттєво варіювався. На міру лояльності до радянської влади різних соціальних груп у різних
частинах країни Рад впливали як внутрішня політика більшовиків, так і зовнішні чинники. Внаслідок дії низки факторів, в
УСРР, де радянська влада була встановлена лише з третьої спроби, ставлення більшості населення до правлячого режиму було
в цілому гірше, ніж у цілому по СРСР. У 1920-х рр. суспільні
настрої в республіці зазнали суттєвих змін, і одним з важливих
факторів, які вплинули на це, була політика сусідньої Польщі,
її союзників із закордонного уряду УНР та інших українських
політичних рухів за кордоном. Наприкінці 1920-х – на початку
1930-х років антирадянські настрої більшої частини населення
УСРР переросли у відкритий конфлікт з правлячим режимом,
роль і місце у виникненні якого дій польського уряду та українських політичних емігрантів за кордоном досліджені недостатньо. З-поміж наявної літератури за даною темою можна
виокремити дослідження радянсько-польських відносин у контексті боротьби Польщі та СРСР за об’єднання під своєю владою українських земель американського історика українського
походження Т. Мартина [1]. Дане питання також плідно вивчали
М. Дорошко [2-3], С. Цвілюк [4] та О. Борисьонок [5].
Першою резонансною справою, у якій ДПУ знайшло
«польсько-петлюрівський слід», була сфальсифікована справа
«СВУ». За офіційною версією, сама «поява групи СВУ» датуєть87
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ся 1926 р. [6, с. 38], коли у Польщі була встановлена «імперіалістична» диктатура Ю. Пілсудського. Фігурантів справи «СВУ»
звинувачували у роздмухуванні «буржуазного націоналізму»,
впровадженні «класово чужої» культури, «шкідництві у справі
розвитку національної української мови», а також в «агентурній
роботі за завданнями контррозвідки деяких держав» (передусім
Польщі, агенти якої, стверджувала офіційна пропаганда, сприяли поширенню сепаратистських настроїв в УСРР). Керівництво
«СВУ» приписувалося представникам закордонного уряду УНР,
«емісаром» яких начебто був співробітник Української академії
наук А. Ніковський. Метою організації працівники ДПУ вважали «об’єднання довкола себе всіх українських антирадянських
елементів і шляхом масової агітації, пропаганди та шкідництва,
спираючись на підтримку міжнародної буржуазії, організацію
повстання проти радянської влади» [7, арк. 186]. Дана справа
стала у цей період найбільш відомим прикладом «націоналістичної контрреволюції» в СРСР, який найкраще демонстрував
«контрреволюційну сутність гасла національного відродження»
[6, с. 37].
Цій уявній «організації» додатково інкримінувалося створення після смерті С. Петлюри «конспіративного комітету» з
увіковічення його пам’яті та збирання коштів в антирадянських
колах для встановлення пам’ятника Головному Отаману УНР за
кордоном. Ці кошти «через одне з іноземних консульств (імовірно, польське – О.К.), з яким організація увесь час підтримувала
якнайтісніші зв’язки, були надіслані за кордон у розпорядження петлюрівських кіл» [8, арк. 187]. Найбільш небезпечним напрямком діяльності «СВУ» ДПУ УСРР вважало намагання організації «спиратися на куркульство», а також доручити йому
«політичне керівництво» з метою «підготовки повстання проти
радянської влади» [8, арк. 187].
У жовтні 1928 р. Інформвідділ ЦК КП(б)У дійшов невтішних для партії висновків про політичний характер значної частини виступів в українському селі та їхній переважно «буржуазно88
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націоналістичний» характер. Партійні аналітики дійшли висновку про найбільший вплив на «агітацію куркулів» «української
контрреволюції петлюрівського толку, діяльність якої помітно
пожвавилася за останні часи: заклики до відокремлення України від Москви, розповсюдження чуток про похід на Україну
Левицького («Левицький буде президентом») і т.п.»[8, арк. 95].
При цьому підкреслювалося, що фактів монархічної (білогвардійської) агітації було менше, а також «…з’явилися балачки про
війну з Польщею, причому на Польщу покладаються всі надії:
прийдуть, мовляв, поляки і звільнять Україну від влади комуністів, буде дешевша мануфактура, припиниться податковий тиск
тощо» [8, арк. 95].
У резолюції спеціальної Наради щодо боротьби з бандитизмом від 15 листопада 1928 р. була відмічена спільність дій
«куркульства» та «петлюрівщини», які начебто «у своїх контрреволюційних цілях використовують кримінальний елемент».
На підтвердження цієї тези наводяться дані про існування в
УСРР «трьох банд із петлюрівським забарвленням» та «бурхливе зростання терористичних проявів на селі» (305 зареєстрованих випадків по всій республіці) [9, арк. 45]. І вже ці факти сумніву не викликають. Адже селян глибоко обурювало, що до них
застосовують репресивну політику, а «карманників не карають»
[10, арк. 36]. Надіслані до газети «Радянське село» протягом
1928 р. листи рясніли антикомуністичною риторикою: «власть
лодарів та бандитів», «на збори люди не приходять, сміються»,
«в колективах панщина» і т.п. [10, арк. 37-39].
Протестні настрої на селі у цей час зростали у цілому в
СРСР, але УСРР мала особливе стратегічне розташування та певні традиції національно-визвольної боротьби. В інформаційному
бюлетені газети «Радянське село» звертається особлива увага на
той факт, що до редакції протягом 1928 р. надійшла велика кількість листів з різних місцевостей – Київщина, Волинь, Криворіжжя, де селяни висловлювали надії, що скоро прийдуть і визволять
їх наступник С. Петлюри А. Левицький і Ю. Пілсудський та за89
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значали, що краще приєднатися до них [10, арк. 30]. Утім, подібні
настрої мали місце навіть на Харківщині, свідченням чого є лист
селянина Т. Паходенка з с. Гнилиця Великобурлуцького району
Куп’янської округи до редакції тієї самої газети: «Ви пишете, що
ми не боїмось, що ми дамо відсіч на зазіхання Польщі на Україну. Хто дасть відсіч, невже ж ви думаєте, що той Семерик, що
хотів повіситися через голод, що ви його привели (хлібозаготівлі
1928 р. та інші кампанії)? Та скільки ж ви будете давати відсіч,
як отак будете вести свою політику й далі, знайте, що по селах
сейчас не зовсім спокійно. Так і чекається на сірник, щоб всполохнути пожежу. До цього вам треба не допустити» [10, арк. 30].
Таким чином, опір переважної більшості українського селянства
проти проведення «колективізації» наприкінці 1920-х рр. – на початку 1930 р. був достатньо потужним і стратегічно небезпечним,
з огляду на сусідство УСРР з «панською» Польщею.
Можна певно стверджувати, що «колективізація» сприяла появі окремих випадків виступів селян під національновизвольними гаслами. Саме той факт, що в умовах напружених
стосунків з урядом Польщі ці окремі виступи теоретично могли
призвести до розповсюдження «петлюрівщини» в більш широких селянських масах, призвів до подальшої ескалації терору
як упереджувального заходу проти «українського сепаратизму»,
але вже на селі.
Поширювані згори у розпал насильницької «колективізації» чутки про наближення війни з «капіталістичними хижаками», передусім Польщею, не призвели до об’єднання українського народу довкола радянської влади. Ефект був протилежний. Наприклад, у Балаклійському районі влітку 1932 р. ці чутки
викликали вкрай небажані наслідки. На думку жителів с. Чепіль
«робітники готуються до використання початку її [війни – О.К.]
для повалення радвлади, а селянам треба готуватись до цього, а
дані плани не виконувати» [11, арк. 103].
Найбільший парадокс полягає в тому, що час для загального
селянського повстання в УСРР (1930 р.), антибільшовицьки на90
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лаштовані як місцева, так і закордонна українська еліта, реалізувати не змогли. Поширення особливо масово наприкінці 1932 р.
без підкріплення жодними іншими діями летючок від імені уряду
УНР, Українського революційного комітету в УСРР та закордонної фракції УСДРП не виконали своєї мети. Обурене, але дезорієнтоване і розрізнене, вже виснажене Голодомором 1932-1933
рр., позбавлене загальновідомого авторитетного керівництва,
українське село вже не могло піднятися на збройну боротьбу
проти більшовиків. Ці агітаційні летючки так і залишилися лише
визначною пам’яткою політичної думки української еліти, а також стимулювали радянську владу довести терор в УСРР до апогею (1932-1933 рр.). Можливість авторства цих документів ДПУ
УСРР з провокаційною метою є маловірогідною. Судячи з тексту
летючок та значного розповсюдження у суспільстві менш чітко
окреслених, але подібних до наведених у них гасел і думок, є всі
підстави вважати їх автентичними. Назви летючок також дуже
показові: «Селяни, не давайте хліба більшовикам!», «До українських селян», «До інтелігенції на Україні», «До робітників і селян», «До червоноармійців-українців» [12, арк. 26-29]. Текст усіх
згаданих документів складений дуже розумно, містить яскравий
аналіз наявної національної катастрофи Голодомору, аргументовано акцентує увагу читача на нелегітимності та злочинності
радянської влади в УСРР, необхідності відновлення незалежності України (УНР), закликає до підпільної боротьби, відкритого загального повстання та підтримки зовнішніх ворогів СРСР
(Польща, Румунія, Японія) на випадок війни, а також дає надію
на допомогу закордонного українства та навіть апелює до настанов нащадкам національного генія Т. Шевченка. Усе це говорить
про наявність значного інтелектуального потенціалу української
еліти, але водночас і про неспроможність використати на практиці обурення діями більшовиків більшості населення УСРР для
загальнонаціонального повстання.
28 грудня 1932 р. секретар ЦК ВКП(б) Й. Сталін підписав
і розіслав на місця таємний інформаційний лист, який містив
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два додатки: «а) записка т. Євдокимова (Північний Кавказ) про
шкідництво в системі зернових радгоспів; б) записка т. Балицького (Україна) про петлюрівську організацію на Україні, яка ставить на меті проведення саботажу хлібозаготівель та підготовку селянських повстань для відокремлення України від СРСР
та відновлення у ній капіталізму» [12, арк. 16]. У записці особливо уповноваженого ОДПУ в Україні В. Балицького повідомлялося про викриття ним «широко розгалуженого польськопетлюрівського повстанського підпілля, яке охоплює за неповними даними 7 районів України», а також де начебто «велася
активна розкладницька робота у колгоспах», відбувалося «розкрадання, розбазарювання та свідоме знищення хліба, тяглової
сили та худоби», що начебто й викликало «зрив хлібозаготівель»
[12, арк. 22 зв.]. Як стверджує В. Балицький, за 20 днів грудня
було заарештовано 12178 осіб, з яких 4204 за «повстанськими
контрреволюційними організаціями», за закритими 995 груповими справами зі «зриву та саботажу хлібозаготівель» – 4930, а
також «куркулів, твердоздатчиків та приховувачів хліба» – 3044
[12, арк. 22 зв.]. Повстанський рух, очолюваний «куркульськопетлюрівськими елементами», «колишніми членами УКП та
УПСР», а також «автокефальним активом», якщо вірити В. Балицькому, навіть на кінець грудня 1932 р. до кінця не вщухав на
Київщині, Черкащині, Уманщині та практично на всій території Полтавщини. В. Балицький запевняв, що ці «вороги радянської влади» мали намір «підняти навесні 1933 року повстання
в Україні», причому прагнули «недопущення розрізнених виступів», а деякі організації навіть задекларували прагнення до
«встановлення [режиму – О.К.] Української народної республіки» [12, арк. 22 зв.]. Утім, ці дані, озвучені у розпал Голодомору
1932-1933 рр., є сумнівними.
Натомість цікавим реальним свідоцтвом симпатії і спроб
налагодження контактів між представниками національно свідомої української інтелігенції з УСРР та представниками уряду
УНР є справа М. Жмурка. Згаданий працівник радянської коопе92
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рації, харків’янин – уродженець Полтавщини, був звинувачений
у «захисті галицької кооперації» та невиконанні категоричних
директив керівних органів УСРР про стягнення з Галицького
Центросоюзу боргу в судовому порядку, а також у зустрічах у
Варшаві в 1933 р. з лідером УНР А. Левицьким та відомим діячем з УНДО О. Луцьким, визнанні того, що вони «працюють у
здоровому напрямку» та «тості за пана президента» (А. Левицького) [13, арк. 1-2]. Як наслідок, у січні 1934 р. М. Жмурко був
виключений з партії рішенням ЦК ВКП(б) за «побутове розкладання та антипартійну поведінку під час очолювання радянської
колонії в Голландії» [13, арк. 2], а у квітні 1934 р. його заарештували. Як відомо з протоколу допиту М. Жмурка, він щільно
контактував з низкою безпартійних керівників української кооперації (Токаревський, Филипович, Палєєв, Височанський та
ін.), «які виявилися ядром викритих за останні роки органами
ДПУ українських контрреволюційних націоналістичних організацій» [13, арк. 2] та всебічно їм сприяв. Він також зізнався
у сприянні галицькій кооперації з 1928 р., а також у розмовах з
діячами присутнього у польському Сеймі УНДО на теми, далекі
від ділових відносин, зокрема про поточну політику СРСР та
можливість нової радянсько-польської війни [13, арк. 3-6]. Утім,
навряд чи можна вважати такі тісні контакти з «ворогами» масовим явищем.
Отже, переконання вищого партійного керівництва, що наявні в УСРР опозиційні настрої 2-ої пол. 1920-х – початку 1930х років, які нерідко знаходили прояв в антирадянських збройних виступах селян, провокувалися, значною мірою, «контрреволюційними» впливами, з-поміж яких підтримуваний із зовні
польським урядом «петлюрівський» посідав провідне місце,
не є зовсім безпідставним. Крім того, республіка безпосередньо межувала з «панською» Польщею, що сприймалося як дуже
небезпечний фактор ризику. Саме тому шляхом застосування
масового терору в УСРР у найкоротші терміни були здійснені найглибші перетворення, які докорінно змінили республіку.
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«Контрреволюційна» окраїна, яка могла бути плацдармом для
«агресії Польщі», стала цілком лояльною до режиму.
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Оксана Буличева
Символи освіти та науки в емблематиці: загальна
характериcтика
Символи, від свого виникнення і до теперішнього часу,
займають важливе місце у системі суспільних відносин. Тому
вони мають місце в таких важливих сферах суспільного життя,
як освіта та наука. Емблематика свідчить, що символи освіти та
науки є вельми різноманітними.
На перших емблемах, що відображали поняття «освіта» та
«наука», були зображення божеств, які уособлювали відповідні якості. Найбільш відомою з-поміж цих божеств була Афіна –
давньогрецька богиня наук і мудрості. На грудях Афіни частіше
всього можна побачити зображення голови Медузи, нерідко зі
сплетеними зміями, адже змія – один з найдавніших символів
мудрості1 (мал. 1).
Окрім Афіни, у якості символу виступав також Аполлон.
Аполлон був предводителем Муз, покровителем прихильників
мистецтв. Його зображували напіводягненим, з луком і сагайдаком, і спирався на пеньок, довкола якого обвилась змія2 (мал. 2).
Музи являють собою символічні образи художнього натхнення, які увійшли у широкий вжиток. Їх символіка була
створена на основі асоціацій натхнення і джерела. Звідси і їх
походження – спочатку вони вважались божествами гірських
річок, джерел3. Вони були, відповідно до грецьких міфів, поза1

2
3

Бауэр В. Энциклопедия символов [Текст] / В. Бауэр, И. Дюмонтц, С. Головин. – М., 2000. – С.150.
Эмблемы и символы [Текст]. – М., 2000. – С. 38.
Тресиддер Дж. Словарь символов [Текст] / Дж. Тресиддер. – М., 1999. –
С. 230.
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шлюбними дочками Зевса та німфи Мнемозіни – богині пам’яті,
і мали прославляти своїм співом боротьбу проти титанів. Спочатку було три Музи, згодом їх стало дев’ять4.

Мал. 1. Медаль, якою нагороджували вихованців
Харківського колегіуму (1813 р.)

Мал. 2. Нагородна медаль «Преуспевшему»
(для студентів Імператорських університетів, 1880 р.)

Евтерпа – муза музики, винахідниця флейти. Вона зображувалась у вигляді молодої німфи, увінчаної квітами, з музичними нотами, флейтою і гобоями у руках. Поряд з нею також
зображувались музичні інструменти5.
4

5

Бидерманн Г. Энциклопедия символов [Текст]/ Г. Бидерманн. – М., 1996. –
С.172 – 173.
Эмблемы и символы [Текст]. – М., 2000. – С. 39.
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Кліо – муза героїчного епосу й історії. Її зображали з сувоєм та стилем (прилад для письма) у руках6.
Терпсіхора – муза танців і хорового співу. Її атрибутами
були ліра та плектр.
Ерато – муза ліричної поезії. Її атрибутом була ліра7.
Калліопа («прекрасноголоса») – муза героїчної поезії та
науки8. Її атрибутами, як і Кліо, були сувій та стиль9.
Полігімнія – муза гімнів і риторики. Вона зображувалась
увінчаною квітами або перлами і коштовностями, тримала в одній руці скіпетр або згорнутий папір.
Мельпомена – муза трагедії. Вона зображувалась зі скривавленим мечем або кинджалом і зі скіпетром або вінком у руках. Іноді вона зображувалась сидячи у старовинному золотому
кріслі, у діадемі, з кинджалом у руці та скіпетром, що лежить
біля неї10.
Уранія – муза астрономії. Вона зображувалась у лазурному вбранні, у зірковій короні, зі сферою в руках і математичними приладами11.
Талія – муза комедії. Її зображали юною дівчиною у легкому одязі, у вінку з плюща, з комічною маскою у лівій руці, а в
правій – з посохом12.
Їх священними горами були Парнас і Гелікон, джерелами –
Кастальське джерело у Дельфах і «кінське джерело» Іпокрена –
його вибив зі скелі своїми копитами крилатий кінь Пегас. Крім
6

7
8
9
10
11
12

Агбунов М. Античные мифы и легенды. Мифологический словарь [Текст]
/ М. Агбунов. – М, 1994. – С. 168.
Там само. – С. 208.
Там само. – С. 155.
Там само. – С. 208.
Эмблемы и символы [Текст]. – М.,2000. – С. 39 – 40.
Там само. – С. 42.
Агбунов М. Античные мифы и легенды. Мифологический словарь [Текст]
/ М. Агбунов. – М, 1994. – С. 295.
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того, Музам присвячені пальма та лавр13.
Також з античних часів, а саме зі стародавніх Афін, беруть
свій початок асоціації сови з мудрістю, адже вона вважалася супутницею й атрибутом богині мудрості та навчання Афіни Пронойі (Провидящої). Зображення цього птаха – емблема проникливості та книжної ерудиції. Від афінської традиції бере свій
початок й емблематичне зображення мудрості – сова, яка сидить
на стопці книг14 (мал. 3).

Мал. 3. Жетон на честь відкриття Російської академії (1783 р.)

Але найбільш поширеним у наш час символом, пов’язаним
з освітою та наукою, є зображення книги, яка часто є емблемою
просвіти, знання, освіти (мал. 4). Цим символом у емблематиці користуються вже досить довгий час, але широко його використовувати почали з 20-х років минулого століття15. Так, в
13

14

15

Тресиддер Дж. Словарь символов [Текст]/ Дж. Тресиддер. – М.,1999. –
С. 230.
Тресиддер Дж. Словарь символов [Текст] / Дж. Тресиддер. – М.,1999. –
С. 346.
Похлебкин В. В. Международная символика и эмблематика [Текст] /
В.В. Похлебкин. – М.,1989. – С. 97.
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мистецтві епохи Відродження книга – найважливіший атрибут
персоніфікованих Семи вільних мистецтв: Граматики, Риторики, Арифметики, Геометрії, Логіки, Астрономії та Музики.
Крім того, алегорична фігура Філософії зображувалась зі скіпетром в одній руці та книгою – в іншій. Фігури Алхіміка та
Меланхолії, які марно намагаються заволодіти мудрістю світу,
зображувались схиленими над книгою16. Книга зображується у
розкритому вигляді, симетрично розміщена, із зовсім чистими
білими сторінками, що символізує чистий розум. У літературі
образ книги символізує невичерпне джерело мудрості, культури, освіченості.

Мал. 4. Медаль «В память 25-летия церковно-приходских школ»
(1909 р.)

Серед емблем, пов’язаних з освітою та наукою, інколи використовується зображення глобуса (сфери). У мистецтві глобус – популярний атрибут алегоричних фігур, що представляють універсальні якості від Істини, Слави, Успіху до Правосуддя, Філософії, Гуманітарних наук17.
16

17

Вовк О. В. Энциклопедия знаков и символов [Текст]/ О. В. Вовк. – М.,
2007.– С.443.
Тресиддер Дж. Словарь символов [Текст]/ Дж. Тресиддер. – М.,1999. –
С. 58 – 59.
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Емблемою знань, освіти є також зображення смолоскипа
(мал. 5). У радянській емблематиці, починаючи з 20-х років й
особливо після Другої світової війни, смолоскип використовувався виключно як емблема освіти, знань. У країнах же, що
утворилися після Другої світової війни, він виступає символом
прогресу. У цьому випадку смолоскип зображується з рукою,
що його тримає, а полум’я має декілька язиків – від 6 до 12, їх
кількість завжди кратна трьом. Але найчастіше смолоскип зображується з атрибутом – книгою, і його полум’я має один язик.
Таке емблематичне зображення смолоскипа є емблемою знань,
освіти18. Схоже символічне значення мають свічка та світильник. Свічка – джерело натхнення ученого, письменника та поета, які схилились над фоліантом або чистим аркушем паперу19.

Мал. 5. Ювілейний жетон 15-ої Петербурзької гімназії (1917 р.)

Крім усіх цих емблем та символів освіти та науки, використовують також зображення алегоричних фігур, які уособлюють
різні науки. Так, наприклад, Історія постає у вигляді жінки, що
18

19

Похлебкин В. В. Международная символика и эмблематика [Текст] /
В. В. Похлебкин. – М., 1989. – С. 216 – 217.
Вовк О. В. Энциклопедия знаков и символов [Текст] / О. В. Вовк. – М.,
2007. – С. 490.
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стоїть з величним виглядом у прекрасному вбранні, очима дивиться назад і тримає у руках перо або тростину; або вона сидить
у лавровому вінку, обіпершись на книги, що лежать поруч, і тримає у руках книгу та трубу. Інколи Історія зображується в образі
крилатого Сатурна (бога часу), який щось пише у великій книзі20.
Тоді як Математика зображується літньою жінкою, яка тримає у
руках циркуль і малює на папері коло, а біля її ніг стоїть сфера.
Наука ж взагалі зображується літньою жінкою і перед нею лежать
різноманітні книги, циркуль, сфера, лінійка і т.п. Інколи Наука
йде зі смолоскипом; іноді її зображують оточеною сяйвом світла;
інколи Наука тримає кермо та стоїть на сфері; іноді її зображують
у вигляді Геніїв, що тримають різні наукові прилади21.
Окремо хотілось би виділити символи й емблеми, які
пов’язані з такою наукою як медицина. Найпоширенішими емблемами медицини є ті, які зображають змію.
Іншим символом медицини був давньогрецький бог зцілення Асклепій, а його атрибути у різноманітних модифікаціях стали
потім основними емблемами медицини у всіх народів світу (хоча
деякі з них були з часом забуті) (мал. 6, 7, 8, 9). Основним атрибутом Асклепія був посох, обвитий змією, яка повзла вверх. Античні автори вважали, що посох Асклепія є символом допомоги
хворим і їх підтримки, а стовщення посоха є свідченням складності та мудрості професії лікаря22. Слід також звернути увагу на
жезл Гермеса (кадуцей), який зараз також використовується як загально медична емблема. У наш час жезл Меркурія є офіційною
медичною емблемою США, Франції та інших країн23.

20
21
22

23

Эмблемы и символы [Текст]. – М., 2000. – С.36.
Там само. – С.37.
Грибанов Э. Д. Медицина в символах и эмблемах [Текст] / Э. Д. Грибанов. – М., 1990. – С. 81 – 82.
Грибанов Э. Д. Медицина в символах и эмблемах [Текст] / Э. Д. Грибанов. – М., 1990. – С. 104.
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Мал. 6. Реверс медалі на честь лікаря Г. Аша
(«Избавитель от чумы», 1770 р.)

Мал. 7. Реверс пам’ятної медалі, присвяченої 50-річній діяльності видатного російського анатома та фізіолога П.А. Загорського (1836 р.)

Мал. 8. Пам’ятна медаль «50 лет Обществу руських врачей
в Санкт-Петербурге» (1883 р.)
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Мал. 9. Пам’ятний жетон І Всеросійської гігієнічної виставки
у Петербурзі (1893 р.)

Для більшості країн Заходу характерною емблемою медицини є посох Асклепія, обвитий змією. Чаша, обвита змією,
характерна для Росії і деяких суміжних з нею країн. В. Пасько
та Я. Радиш бачать причини цього у підвалинах загальнонаціональної культури. Росія мала свою власну і давню (і, що не менш
важливо, мало залежну від загальноєвропейської) традицію медичних емблем. У зв’язку з цим сюжет чаші зі змією (одною
чи двома) набув більшого розповсюдження на суто професійнопобутовому рівні внаслідок, насамперед, простоти пояснення,
доступності його змісту широким колам як медичної, так і загальної громадськості. Для недостатньо в цілому освічених мас
віруючих християн – підданих Російської імперії – проста для
розуміння легенда про змію, що виточує отруту в чашу і несе
не тільки смерть, але й порятунок, виявилась, очевидно, більш
привабливою, аніж досить складний міф про язичницького напівбога лікування у давніх греків і римлян Асклепія-Ескулапа з
його посохом і мудрою змією, котра в міфології східних слов’ян
як позитивний приклад не зустрічається24.
24

Пасько В. До питання про емблему військових медиків України [Текст] /
Володимир Пасько, Ярослав Радиш // Третя наукова геральдична конференція. Збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1993. – С. 60 – 61.
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Крім того, до цього переліку можна додати символи й емблеми, що відображають інші поняття, але які можна пов’язати
певним чином і зі сферою освіти та науки. Одним з цих символів є лавр. Також, використовують зображення дубового вінка
або дубової гілки, адже дуб – емблема мужності та доблесті, не
тільки ратної, а й трудової (мал. 10). Слід також сказати декілька
слів про пальмову гілку. Вона є символом перемоги, тріумфу,
лідерства, могутності, тому вінком із пальмового листя нагороджували воїнів-переможців, героїв. Грецька богиня перемоги
Ніка зображувалась із пальмовою гілкою у руках25. Можливо
саме тому для нагороди вчених за досягнення у сфері науки Наполеон Бонапарт у 1808 році заснував орден Університетських
(Академічних) пальм двох класів, що має вигляд пальмового
вінка. Спочатку він успадкував чорний колір стрічки від ордена
Святого Михайла, але пізніше колір стрічки був замінений на
бузковий26.

Мал. 10. Нагрудний знак Імператорської медико-хірургічної
академії (1871 р.)
25

26

Баешко Л. С. Энциклопедия символов [Текст] / Л. С. Баешко, А. Н. Гордиенко, А. Н. Гордиенко; под ред. О. В. Перзашкевича. – М., 2007. – С. 108.
Спасский И. Г. Иностранные и русские ордена до 1917 года [Текст] /
И. Г. Спасский. – Л., 1963. – С. 45 – 46.
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Цікавим є дослідження В. Гавріна, яке присвячене аналізу «атрибутів ученості», які використовувались у російських
портретах епохи Просвітництва. Одним з таких «атрибутів
ученості» був глобус, або «земна сфера». Цей атрибут трактувався двояко: він був не лише атрибутом персоніфікованої
Науки, а й розпізнавальним знаком «філософа, що сміється» –
Демокріта. Слід підкреслити, що синтез цих двох значень був
бажаним для тих, хто декларував своє відношення до науки,
адже найвищим проявом розумових здібностей у цей час була
не розсудливість, а «гострота розуму». Прикладом використання глобуса як «атрибута вченості» можуть бути портрети куратора Московського університету І. І. Шувалова (між
1755р. та 1757 р.) роботи Жана Луї де Веллі та князя Д. М. Голіцина (1762 р.) роботи Франсуа Гюбера Друе Молодшого, а
також «Портрет великого князя Павла Петровича у навчальній
кімнаті» (1766 р.) роботи Вігіліуса Еріксена. Що ж стосується «сфери небесної» (або армілярної), то вона була атрибутом
персоніфікованої Астрономії і музи Уранії, тому її зображення рідше зустрічається на портретах, ніж зображення глобуса,
і зустрічається у ХVIII столітті найчастіше в алегоріях, присвячених саме Астрономії. Але відомі приклади уведення мотиву «сфери» і в алегоричне зображення іншого «мистецтва»,
якщо автор хотів підкреслити науковий або масштабний, всеохоплюючий характер «предмету» як такого. Прикладом цього
може бути «Алегорія живопису» (1725 р.) роботи Андрія Матвєєва. У деяких випадках, що відносяться до портретування
найбільш іменитих осіб, їх просвіщенна «ученість», ознаменована глобусом, циркулем, гусячими пір’їнами, чорнильницями, книгами, листами, сувоями, атрибутами мистецтв та іншими інструментами, стає більш значною, коли дані емблеми
фігурують у безпосередній близькості від якогось зображення,
найчастіше скульптурного, Афіни. Прикладом цього можуть
бути «Портрет сім’ї Салтикових» (1782 р.) роботи Іоганна Фрідріха Августа Тішбейна, портрет великої княгині Марії Федо105
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рівни (між 1782 – 1787 рр.) роботи Іоганна Готтліба Пульмана
(з оригіналу Помпео Батоні), ескіз портрета дипломата Геннінгера (середина 1760-х рр.). Дослідник наводить приклади використання й інших «атрибутів ученості» на російських портретах епохи Просвітництва. Так, широка освіченість, інтерес
до літературних теорій, характерні «ученості» В. К. Тредіаковського, виражені у гравюрі Олексія Колпашнікова (1775 р.) союзом ліри та жезла Меркурія – покровителя красномовства,
винахідництва, мистецтва взагалі. А в «Портреті президента
Академії мистецтв Олексія Миколайовича Оленіна» (близько 1820 – 1824 рр.) роботи Олександра Григоровича Варнека
схильність Оленіна до складання різного роду алегоричних
програм для творів красних мистецтв охарактеризована досить
цікаво. Справа у тому, що у цьому портреті окуляри, які президент Академії мистецтв тримає у лівій руці, поєднанням скелець у золотій оправі з примкнутими до неї майже симетрично
посередині дужками, дуже схожі на жезл Меркурія. В. Гаврін
робить висновок, що характерний для епохи Просвітництва пієтет у відношенні до можливостей людського розуму і, відповідно, перспектив нової науки, яка поступово звільняється від
пут середньовічної схоластики, підніс на епічні висоти світоглядний потенціал емблематики, пов’язаної зі сферою науки27.
Цікавим є дослідження Л. Ю. Посохової, яке присвячене
аналізу символічних зображень пізнання та просвіти, що виникли у середовищі викладачів та студентів православних колегіумів України XVIII століття. Джерелами цього дослідження
були символи й інші зображення, що містяться на сторінках навчальних посібників (які писалися викладачами колегіумів), на
сторінках рукописних конспектів курсів (які читалися в цих навчальних закладах), рукописних збірках різного характеру (які
27
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належали учням та викладачам колегіумів), а також на речових
пам’ятках28.
Дослідниця дійшла висновку, що поняття «істина», «просвіта» та «знання» досить часто трактувалися із зверненнями
до символічних зображень, які були достатньо усталеними для
православної церкви. Втім, важливо, що у православних колегіумах України в ХVIII столітті поруч з усталеною релігійною
символікою, нерідко в тій самій пам’ятці, можна помітити наявність символів ренесансної та барочної традицій. На думку
Л. Ю. Посохової, це свідчить про те, що культурні рухи, які
відбувалися у Західній Європі, доходили й до провінційних
культурно-освітніх центрів Східної Європи29. Таким чином,
біблійна символіка поєднувалася із образами з античної міфології. Дослідниця наводить декілька прикладів. Так, в одному з
конспектів латинської піїтики та риторики, написаному у Чернігівському колегіумі у 1730 році, на титульному аркуші студент
зобразив цікаву композицію з багатьох персонажів. Прямо над
назвою навчального курсу намальована гора Олімп, на якій сидить наставник (учитель) із розкритою книгою. Він проводить
заняття з учнями («спудеями»), які розташувалися навколо нього. Поруч з Олімпом зображені також грецька муза з бандурою
та Пегас. Примітний й панегірик на пошану викладачеві Чернігівського колегіуму, архімандриту Тимофію Максимовичу
від студентів, які навчалися на його пожертвування (створений
у 1730 році). Окрім віршів, у яких вславлявся цей меценат як
просвітитель, панегірик містив надзвичайно гарно виконане зображення Олімпу та богів (тих, які мали відношення до наук
та мистецтв). На двох класичних пагорбах Олімпу – Парнасі та
Геліконі – були зображені Афіна й Аполлон. У підніжжя Олімпу
28
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були зображені всі дев’ять муз, які намальовані граючими на
різних музичних інструментах30.
Ці та інші символи використовувалися й під час саморепрезентації університетів. Так, наприклад, ілюмінація при
відкритті Московського університету зображувала Парнас, на
якому Афіна ставить обеліск на славу імператриці Єлизаветі.
Біля підніжжя цього обеліску багато юнаків займаються науками. Один з них пише ім’я Шувалова. Один учень піднімається по сходах до Афіни, яка приймає його з любов’ю. Юнак
ламає з пальмового дерева гілки та тримає в руці вінки та медалі, що символізує те, що нагороди завжди готові для відмінників31. Ілюмінація 1756 р. зображувала свято Муз на березі
ріки Москви, з двома написами латинською та російською мовами, які прославляли імператрицю Єлизавету32. Ілюмінація
26 квітня 1759 р. у середині зображувала храм, присвячений
Істині. Істина, у білому одязі, сходить на хмарці у середину
храму, який був споруджений на камені, на знак вічної незруйновності. Істина тримала у правій руці сонце й осявала
ним всю будівлю, а в лівій вона тримала лаврову гілку на знак
перемоги над ворогами. Над храмом здіймалась Вічність з закритою головою, тому що початок її невідомий, і з оголеними
ногами, тому що теперішній час, через який вона проходить,
нами пізнається. У середині пояснювалось присвячення храму написом: «Елизавета І Всемилостивейшая Истине и Музам. 1755 году в 14 лето государствования своего». Слава й
Афіна парилипо обидві сторони храму. Також дана ілюмінація
зображувала орла, який летить до сонця і підіймає до нього
30
31
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своїх пташенят, що символізували науки та їх улюбленців. До
відкритих воріт храму йшли науки та мистецтва: праворуч ті,
що утверджуються у вірності історичній – Історія, Юриспруденція, Драматична Поезія, Музика; ліворуч – ті, що ґрунтуються на доказовому пізнанні – Логіка у вигляді людини, яка
диспутує, Медицина, Математика зі своїми прикладними знаннями, Архітектура. Біля наук і мистецтв генії несли їх атрибути. Драматична Поезія тримала у руках маску, що зображувала комедію, а геній позаду ніс закривавлений кинджал як
знак трагедії33.
Таким чином, розглянувши символи, пов’язані зі сферою
освіти та науки, які застосовувалися у емблемах, можна зробити висновок, що переважна більшість з них має давню історію.
У зв’язку зі змінами у суспільному та політичному житті, деякі з
них втрачали своє значення на певний час. Можна спостерігати
й інше явище: так, з утвердженням влади більшовиків і створенням Радянського Союзу, відбуваються серйозні зміни в емблематиці цієї країни. Всі емблеми та символи, що були пов’язані
з царизмом та православною церквою, були заборонені, натомість створювались нові. З цього часу досить поширеними емблемами освіти, знання, просвіти стають книга та смолоскип.
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Оксана Долуда,
Тетяна Іванська
Документи фонду «Харківська губернська земська
управа» як джерело з вивчення сільськогосподарських
виставок Харківської губернії другої половини ХІХ –
початку ХХ століття
У другій половині ХІХ століття Харків являє собою економічний і культурний осередок Російської імперії.
Місто вирізняється своїм імпульсивним та активним
не лише економічним, а й соціально-культурним життям; тут
стрімко розвиваються усі галузі промисловості та сільського
господарства1.
Однією з яскравих сторінок в історії нашого міста є організація та проведення різноманітних за видами і масштабами
сільськогосподарських виставок.
Сільськогосподарські виставки – явище найбільш притаманне Харківщині у другій половині ХІХ – початку ХХ століття. Цей період вирізняється характерним застосуванням виставкових методів під час проведення сільськогосподарських з’їздів,
що зазвичай проводилися разом із показом виробів та спеціальних знарядь в даній галузі.
Проведення сільськогосподарських виставок починається
з відкриттям земств і розвитком сільськогосподарських товариств у Харкові. Їх організація відбувається не лише в губернських і повітових містах, а і в селах під час ярмарок. Початок
таким виставкам було покладено Петербурзьким зібранням господарів, так як головною ціллю зібрання, було поширення відомостей про винаходи і вдосконалення у сфері сільського господарства, відкриття виставок.
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Зацікавленість у подальшому підйомі рівня розвитку як
товариства, так і міста в цілому, а також підвищення продажу
їхніх виробів, сприяло тому, що всіма організаторськими питаннями займалося Харківське товариство сільського господарства.
Різномасштабні сільськогосподарські виставки організовувались з ціллю ознайомлення населення з результатами досягнень окремих виробників, тим самим пропагуючи свою продукцію. На виставках практикували навіть збори коштів на різноманітні потреби суспільства, що свідчило про розвиток благодійності у Харкові2.
Харківська губернська земська управа – орган місцевого
самоуправління, заснований у листопаді 1865 року на підставі
Положення про губернські та повітові земські установи від 01
січня 1864 року. Згідно з положенням про земські установи до
обов’язків губернської земської управи входило складання кошторисів земських зборів, податків з населення, розрахункові
документи стосовно поліцейських, судових та інших місцевих
установ. Установою розглядалися та затверджувалися будь-які
проекти щодо діяльності нашого регіону.
Апарат управи поділявся по галузям роботи та на відділи, які очолювали члени управи3. Так всього було створено 11
відділів: розпорядчий, земський, економічний, технічний, попечительний, оціночно-статистичний, ветеринарний, народного
здоров’я, народної освіти, переселенський та бухгалтерський
відділ. Так, в залежності від обов’язків, що були на них покладені, відділи вели відповідну документацію, що і складають
фонд Харківської губернської земської управи.
Для вивчення даної теми найбільш цінним для нас є економічний відділ. В документах економічного відділу можна знайти матеріали стосовно підготовки та проведення сільськогосподарських з’їздів і нарад (програми, брошури, афіші), постанови Всеросійської сільськогосподарської палати, звіти про діяльність сільськогосподарських товариств, журнали зоотехнічної
комісії, відомості про ярмарки в губернії і т.і. Відділ займався
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вирішенням питань стосовно організації виставок сільськогосподарського напряму у Харкові. Саме тут регулярно проводилися виставки насіння, головною метою яких була демонстрація
тогочасної різноманітності сортів насіння та безпосередній продаж товару4. Такі виставки заохочували до приїзду на подібні
заходи учасників із різних губерній не лише для ознайомлення з
даним напрямком сільського господарства Харківської губернії,
але й для ознайомлення зі спеціальною літературою5.
Важливим моментом проведення сільськогосподарських
виставок в умовах ринкової конкуренції було розповсюдження
експонатів шляхом закупки та продажу6.
Цікавим є те, що під час проведення виставки її організаційним комітетом, зазвичай, складався прейскурант на надання
окремих послуг щодо покращення виставкових стелажів чи місця експонатів7.
Слід зазначити, що відвідування виставок було як платним, так і безоплатним: для окремих груп населення існували
пільги8.
В архівних матеріалах міститься великий обсяг інформації
стосовно проведення у Харкові кінних виставок9. Так, особливо
цінним серед великого массиву документів є програми виставок,
що дозволяють дослідникам досконало вивчити організаційні
умови та цілі проведення харківських виставок10. Присутність на
кінних виставках у Харкові представників від закордонних виробників мала позитивний вплив на розвиток сільського господарства в Російській імперії та, зокрема, у Харкові11.
Слід зазначити, що Харківська губернія, як представник Російської імперії, брала участь у всесвітніх виставках12. Експонати,
представлені на виставках у Харкові, були уже відзначені нагородами на міжнародних конкурсах і виставках. Отже, на виставках,
що проводилися у Харківській губернії, брали участь не лише
місцеві, а і визнані за кордоном виробники13 (фото №1, 2).
Аналізуючи запрошення, що надсилалися у Харківську
губернську земську управу, можна дослідити географію вистав113
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кової діяльності Харкова в зазначений період: Москва, СанктПетербург, Тифліс, Одеса, Катеринослав та багато інших15. Особливо цінними документами у вивченні виставкової діяльності
Харкова є афіши, плакати та запрошення на різноманітні сільськогосподарські заходи15 (фото №3).
Значущою подією на початку ХХ століття у сільськогосподарському розвитку Харкова є Всеросійська виставка тваринництва 1903 року. В Державному архіві Харківської області
збереглися документи, що розповідають про організацію цього заходу у Харкові. Це листи від різних губерній та пояснення
про відсутність їх представників на виставці у Харкові, заяви на
участь та вся організаційна і фінансова документація16. Справа
в тому, що проведення Всеросійської виставки 1903 року свідчило не лише про значний рівень розвитку економіки у Харкові,
а й про високий потенціал міста в цілому.
В організації виставки 1903 року значущу роль відіграло
Міністерство державного майна. Зазвичай воно взяло безпосередню участь у процесі підготовки організації виставок, але
на харківську виставку, поза асигнуванням субсидій в кількості
10000 карбованців і маси різного роду медалей, виступило ще і
в якості експоненту.
Здійснивши аналіз архівних матеріалів щодо проведених виставок у Харкові, зокрема, сільськогосподарських, можна з впевненістю стверджувати про їх високий економічний і
культурно-розважальний попит серед харків’ян та гостей міста.
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Евгения Русанова
Надежда Невиандт и ее харьковские
образовательные проекты
Инициативы Надежды Ивановны Невиандт в сфере образования целое десятилетие (1906-1915 гг.) привлекали внимание не только харьковской, но и столичной периодики. Однако,
признавая энергию Невиандт, либеральная пресса тенденциозно оценивала деятельность напористой харьковчанки.
Позже домыслы кадетских газетчиков некритически воспроизводили советские историки [1]. К сожалению, односторонний взгляд на проекты Н.И. Невиандт бытует и сегодня [2].
Цель исследования – поиск в материалах Государственного архива Харьковской области (ГАХО), городских адресных
справочниках («Харьковский календарь», «Весь Харьков» и
др.) и газетах («Харьковские губернские ведомости», «Южный
край», «Утро») объективных сведений о том, кем была Надежда
Невиандт и чем занималась.
Ее отец, инженер-капитан Иван Алексеевич Данилов, работал с начала 1880-х гг. на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге начальником станции. Мать Евдокия Ивановна
(около 1850 г. рожд.), по-видимому, происходила из богатой
семьи. Даниловы купили в 1882 г. земельный участок на углу
Мало-Гончаровской улицы (№ 11) и Жандармской площади
(№ 5), где построили четыре каменных здания [3], которые не
сохранились. Отец умер в 1902 г.; мать была жива и в середине
1920-х гг. Надежда имела брата Сергея, к началу Первой мировой войны – штабс-ротмистра [4].
Мужем Надежды Ивановны был вовсе не крупный царский чиновник, как иногда пишут, а отставной кавалерист, поручик Александр Александрович Невиандт (род. около 1865 г.).
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Он увлекался астрономией, издавал малыми тиражами стихи,
басни и публицистику и т. п.
Высокопоставленным же чиновником стал его старший
брат Константин Невиандт (род. в 1859 г.), тоже отставной драгун, был крупным полтавским землевладельцем, земским деятелем, потом членом Государственной думы и сотрудником Министерства внутренних дел.
Одна из сестер мужа, Надежда Александровна Невиандт
(1875-1898), по мужу Чижевская – мать известного советского
ученого и изобретателя.
Начало русским Невиандтам положил горный инженер,
приехавший из Голландии при Петре I. Отец мужа, А.Ф. Невиандт, имел крупное имение на Брянщине. На рубеже 1890х гг. он купил в Харькове большой дом по ул. Вознесенской
(ныне Фейербаха), 3, где и поселились Александр Невиандт с
женой Надеждой. Дом сохранился до наших дней.
После революции 1905 г. для образовательных инициатив открылись более широкие возможности. В 1906 г. мадам
Невиандт предложила устроить в Харькове рабоче-ночлежный
дом для бесприютных детей, с обучением ремеслам, грамоте
и домашним работам. Был утвержден устав Попечительного
общества под Августейшим покровительством императрицы;
благотворительные вечера и пожертвования дали несколько
тыс. руб. [5].
Многим другим своим предприятиям Н.И. Невиандт также сумела обеспечить формальное покровительство царицы
или наследника. За это либералы и окрестили Надежду Ивановну монархисткой.
Самым крупным и успешным ее проектом, начатым в том
же году, стали Высшие женские курсы (ВЖК). В ноябре 1906 г.
торжественно открылся их первый факультет – юридический
(Харьковские губернские ведомости, 7.11.1906). Заявления на
него подали 190 слушательниц. Первый выпуск факультета состоялся весной 1910 г. (Утро, 5.06.1910)
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Деятельность ВЖК Невиандт довольно полно описана в
диссертации [6], которая, однако, и сегодня остается вне поля зрения историков женского медицинского образования в Харькове.
В 1907 году начались занятия на историко-филологическом
и естественном (биологическом) факультетах. На ВЖК в этом
году записалось еще 622 женщины.
В 1908 г. естественный факультет был преобразован в медицинский, ставший наиболее востребованным: к началу 1910 г.
на нем училось свыше 700 слушательниц. Популярность медицинского факультета ВЖК увеличилась, когда в 1908 г. прекратился прием женщин в университеты вольнослушательницами,
как это было в 1905-1907 гг. [6].
Преподавание вели профессора и доценты университета
по университетским программам. Занятия ВЖК шли на ул. Вознесенской, 3 и Мало-Гончаровской, 11, а также на ул. Конторской (ныне Краснооктябрьской), 5, в зданиях университета на
ул. Сумской, 41 (не сохранилось) и Пушкинской, 29 (ныне 27),
в помещениях Харьковского медицинского общества (Пушкинская, 14). Для устройства клиник ВЖК г-жа Невиандт, вложившая в курсы значительные личные и заемные средства, арендовала дом по ул. Сумской, 86 (ныне 90).
Обучение было платным – 200 руб. в год. Для нуждающихся учредительница ВЖК установила три бесплатных места,
заполнявшиеся решением городских властей, и начала организацию Общества пособия нуждающимся слушательницам своих курсов [7].
Однако в 1910 г. конкуренты, воспользовавшись
временными финансовыми затруднениями Невиандт, переманили большинство профессоров и слушательниц к себе. Медицинский факультет ВЖК превратился в Женский медицинский
институт Харьковского медицинского общества [8], а другие –
прекратили свое существование.
Этого, говоря современным языком, рейдерского захвата
не предотвратила даже поддержка ВЖК в Харькове министер121
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ством народного просвещения (товарищи министра А.Н. Шварца неоднократно приезжали проверять работу курсов и всякий
раз ее одобряли) и попечителем Харьковского учебного округа
(1908-1915) П.Э. Соколовским.
Для последнего, профессора-юриста, г-жа Невиандт стала
в Харькове хозяйкой дома. Она выезжала с Соколовским (18601934) в служебные поездки – например, в 1913 г. по школам
Восточной Сибири [9].
К этому времени у Надежды Ивановны уже имелся
собственный опыт организации в 1911 г. частной гимназии с
пансионом [10; 11]. Кстати говоря, Н.И. Невиандт была одной
из 1115 участниц I Всероссийского съезда по образованию женщин, состоявшегося в столице 26.12.1912 – 4.01.1913 г. [12].
В октябре 1911 г. она получила разрешение от Главного
управления земледелия и землеустройства открыть в Харькове
Высшие сельскохозяйственные курсы для лиц обоего пола. Занятия начались с сентября 1912 г. по тем же адресам – МалоГончаровская, 11 и Вознесенская, 3 [13]. На тот момент поступило 310 прошений о приеме. Преподавание вели профессора
ветеринарного, технологического институтов и университета.
Планировалось развернуть три отделения – сельскохозяйственное, инженерное и землемерно-агрономическое, со сроком обучения 4 года и ежегодной платой 200 рублей. Однако этим планам помешала начавшаяся в 1914 г. война.
Теперь энергия г-жи Невиандт направилась на организацию в городе лазарета для раненых и больных воинов. В ее проекте участвовал Центральный педагогический комитет Харьковского учебного округа, а под лазарет был предложен дом на
Мало-Гончаровской, 11 [12].
Впрочем, и на этот раз конкуренты сумели оттеснить
Н.И. Невиандт в сторону. Но теперь к обвинениям в авантюризме и монархизме добавились намеки на нерусскую фамилию
Надежды Ивановны и немецкое происхождение Соколовского – мол, эти подозрительные личности наверняка действуют в
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пользу Германии… [9, 11].
Сегодня исследование биографии Н.И. Невиандт (Даниловой) только начинается. Но и те немногие объективные данные,
которые удалось найти, дают, на наш взгляд, основания для пересмотра устоявшихся за столетие представлений об этой незаурядной женщине – нашей землячке.
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Сергій Куделко
Евгений Анцупов. Штрихи к портрету историка,
архивиста, «диссидента»
25 декабря 2012 года вышел
предновогодний номер газеты
«Харківський університет» со статьей «Онуки – це опора», посвященная начальнику отдела делопроизводства и контроля за исполнением документов университета
Н.Ф. Портновой (свою трудовую
деятельность Наталья Федоровна
начинала как делопроизводитель).
Увидев статью, я вспомнил о том,
что уже давно хотел расспросить её о Е. М. Анцупове (1940 –
1994 гг.), с которым она была, в
свое время, достаточно хорошо знакома. Но, увы, через два дня
Н. Ф. Портнова скончалась и мне приходится, напрягая память,
восстанавливать короткие эпизоды нашего общения с Евгением Михайловичем. Интерес к нему у меня возобновился после того, как Харьковский областной совет, в 2008 году, избрал
(посмертно) его Почетным гражданином Харьковской области.
Среди почетных граждан города и области не так уж много историков, а из архивистов он – единственный.
Образование Е. М. Анцупов получал в разных вузах, в том
числе Московском историко-архивном институте (в наше время – входит в состав Российского государственного гуманитарного университета). Из этого института он ушел и продолжил
образование в Ленинграде, а получил диплом исторического факультета Харьковского университета в 1968 году (с отличием).
Свою дипломную работу он защитил под руководством проф.
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А. Г. Слюсарского и была она посвящена истории создания и
деятельности комбедов.
В характеристике, подписанной деканом факультета проф.
С.И. Сидельниковым, отмечалось: «Тов. Анцупов Е. М. может
быть рекомендован на преподавательскую, административную
работу в системе народного образования, на научную работу в
архивах и музеях». Далеко не каждый выпускник получал от
требовательного и взыскательного декана столь лестную аттестацию.
Некоторое время Евгений Анцупов работал в Харьковском
областном архиве и, по долгу службы, занимался (как я теперь
понимаю) упорядочиванием университетского архива. Комната,
в которой он работал – соседняя с нашей кафедрой (историографии, источниковедения и археологии). Я часто его видел, здоровался, очень редко разговаривал. Знал, что он пишет какуюто большую работу методологического характера, которая идет
вразрез с господствовавшими тогда в науке мнениями. Свой
труд он показывал некоторым преподавателям, один из которых
дал мне её, напечатанную на машинке, почитать. Глубоко я с ней
не ознакомился, она мне показалась достаточно странной. Возможно, я тогда не был готов к восприятию идей Е. М. Анцупова.
Помню весьма темпераментное выступление Евгения Михайловича в аудитории V-58, которое вызвало весьма негативную
реакцию заведующего нашей кафедрой проф. И. Л. Шермана.
Он даже пригрозил уйти из аудитории, если Е. М. «не прекратит говорить глупости». Вообще, Евгений Михайлович, как мне
запомнилось, отличался активным темпераментом и общительностью.
Вскоре на Евгения Михайловича посыпались гонения.
Нам стало известно, что он был осужден за «антисоветскую»
деятельность. Только в конце 80-х годов прошлого столетия,
знакомые сотрудники университета сообщили мне, что тяжело
больной Евгений Михайлович освобожден из заключения и с
семьей выехал за границу. В 1992 году он был реабилитирован.
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Позже, в 1994 году, из информации «Немецкой волны» мы
получили известие, что в Германии скончался, как объявила эта
радиостанция, «известный советский историк Евгений Анцупов».
Творческое наследие историка оказалось недоступным
для широкого круга специалистов и, видимо, наступила пора заняться поиском его работ для того, чтобы дать им объективную
оценку. На сегодняшний день мы имеем в своем распоряжении личные, Евгения Михайловича, характеристики своей
теории, мнения правоохранительных советских органов, но
специальный разбор выводов историка еще не сделан. Эта задача стоит перед будущими исследователями.
В заглавии статьи слово «диссидент» дано не случайно в
кавычках. Он был не борцом с советским строем, а человеком,
который полагал необходимым совершенствовать существующие общественные отношения и искал в науке «ключи» к будущему.
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Ольга Коптєва
Хроніка архівного життя
20 січня 2012 року у Державному архіві Харківської області відкрилася виставка архівних документів «Дню Соборності присвячується», яку відвідали студенти 1 та 3 курсів комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія».

Студенти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» під час відвідання держархіву області

Крім того, виставку оглянули дослідники, які працювали у
читальному залі держархіву області, його співробітники та відвідувачі.
Того ж дня начальник відділу організації та координації
архівної справи Гнезділо О.С. провела оглядову екскурсію для
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студентів 2 курсу історичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

22 січня 2012 року директор держархіву області Момот
Л.М. та його заступник Юдіна Л.М. взяли участь у церемонії покладання квітів до Монумента Незалежності України та
пам’ятника Т.Г. Шевченку у зв’язку з відзначенням в області
Дня Соборності та Свободи України.
25 січня 2012 року працівники відділу організації та координації архівної справи держархіву області провели виїзне
заняття з підвищення кваліфікації за темою: «Комплексне перевіряння роботи архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад Харківської області» в Архівному відділі
Харківської районної державної адміністрації.
Начальник Архівного відділу Харківської районної державної адміністрації Іскра О.О. ознайомила колег з організаційними та правовими документами, які регламентують діяльність
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архівного відділу, умовами зберігання архівних документів у
сховищах архіву.

Працівники відділу організації та координації архівної справи
держархіву ознайомлюються з умовами зберігання документів в архіві

Того ж дня відбулося засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області.
26 січня 2012 року у держархіві області за адресою: пр.
Московський, 7, відкрилася виставка архівних документів
«Дробицький Яр – символ жорстокості (до Дня пам’яті жертв
Голокосту)».
27 січня 2012 року у Музеї історії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна відкрилася виставка
архівних документів «Історія Харківського університету ХІХХХ ст. в документах його професорів» – спільний виставковий
проект Державного архіву Харківської області та Музею історії
університету. Виставка пройшла у рамках урочистих заходів із
нагоди 207-ої річниці від дня відкриття університету. Під час
святкування відбулася Асамблея Вчених рад, учасники якої також ознайомилися з даною виставкою.
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8 лютого 2012 року начальник відділу організації та координації архівної справи держархіву області Гнезділо О.С. разом
із фахівцями інших структурних підрозділів та апарату Харківської обласної державної адміністрації взяла участь у проведенні навчання, організованого обласною державної адміністрацією для керівників структурних підрозділів Нововодолазької
районної державної адміністрації.
У ході заходу Гнезділо О.С. надала методичну допомогу
та провела індивідуальне заняття з підвищення кваліфікації для
начальника Архівного відділу Нововодолазької районної державної адміністрації Єніної М.Б.
9 лютого 2012 року головний спеціаліст відділу інформації та використання документів держархіву області Кожедуб Ю.А. провела оглядову екскурсію по архіву для студентів
II курсу історичного факультету Харківського національного
педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
13 лютого 2012 року на веб-сайті Державного архіву Харківської області у рубриці «Документальні виставки on-line»
оприлюднено виставку архівних документів «Юність, опалена
війною...» (до 23-ї річниці виводу Радянських військ із Демократичної Республіки Афганістан).
15 лютого 2012 року заступник директора держархіву області Кущ Є.О. взяв участь у заходах із нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав і 23-ї річниці
виводу військ із Республіки Афганістан. Під час заходів на Меморіальному комплексі загиблим в Республіці Афганістан відбувся молебень та покладання квітів.
У заході взяли участь голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, голова Харківської обласної ради Сергій
Чернов, заступники голови обласної державної адміністрації
Василь Хома та Євген Савін.
Того ж дня у держархіві області відкрилася виставка архівних документів «Поляки на Харківщині».
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20-22 лютого 2012 року на базі держархіву області пройшов дводенний семінар із підвищення кваліфікації для представників приватних архівних установ Харкова та області. Відкрила його заступник директора архіву Юдіна Л. М. У рамках
семінару розглянуто питання про приймання документів на
зберігання до приватних архівних установ, їх облік, наведення
довідок соціально-правового характеру, вимоги до оформлення
документів, що надходять на розгляд експертно-перевірної комісії Держархіву Харківської області. Крім того, для слухачів
семінару було проведено екскурсію по архіву та організовано
огляд виставки архівних документів «Поляки на Харківщині».

29 лютого 2012 року начальник відділу організації та координації архівної справи держархіву області Гнезділо О.С. взяла участь у проведенні навчання, організованого структурними
підрозділами та апаратом Харківської обласної державної адміністрації для керівників структурних підрозділів Харківської
районної державної адміністрації.
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У ході заходу Гнезділо О.С. та заступник начальника цього
ж відділу Мирошниченко Н.Б. надали методичну допомогу та
провели індивідуальне заняття для начальника Архівного відділу Харківської районної державної адміністрації Іскри О.О.
5 березня 2012 року у держархіві області відкрилася виставка архівних документів «Кобзарю-поетові і борцю за визволення України присвячується».
13 березня 2012 року відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Харківської області, на якому були підведені підсумки роботи держархіву та архівних установ області
за 2011 рік, визначені завдання щодо розвитку архівної галузі
області на 2012 рік.
У засіданні колегії взяли участь начальники архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад Харківської області.
14 березня 2012 року відбулося чергове засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області з порядком денним:
1. Про стан забезпечення збереженості документів Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.
2. Про розгляд пропозицій експертних комісій установ,
підприємств та організацій щодо визначення строків зберігання документів, не передбачених діючими переліками документів.
3. Про виведення Державної інспекції по контролю за цінами, Управління з питань банкрутства, Інспекції державного
технічного нагляду Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної державної насіннєвої інспекції зі списку № 1 – юридичних осіб-фондоутворювачів держархіву області
у зв’язку з ліквідацією.
4. Про якість науково-технічного впорядкування справ ДП
«Харківський облавтодор», Харківського державного цирку та
Борівської районної державної адміністрації.
134

У СВІТІ НОВИН

5. Про розгляд описів відео- та фонодокументів за 20102011 роки, описів справ особового походження Кадєєва В.І. за
1946-2011 роки.

Під час засідання колегії

6. Про результати розгляду положень про архівні підрозділи та експертні комісії, інструкцій з діловодства, номенклатур
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справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених
до Національного архівного фонду.
У засіданні комісії взяла участь помічник директора, відповідальна за архів Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Євтушенко О.С.
20-21 березня 2012 року у читальному залі держархіву
області (просп. Московський, 7) відбувся дводенний семінар
із підвищення кваліфікації для працівників місцевих архівних
установ за темою: «Організація роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад Харківської області».
Під час семінару було розглянуто такі питання:
– про стан ведення облікових документів в архівних відділах райдержадміністрацій;
– про стан підготовки експертними комісіями архівних
відділів райдержадміністрацій, міськрад області документів для
розгляду на засіданні експертно-перевірної комісії Державного
архіву Харківської області;
– про стан складання звітної документації за 2011 рік, виконавчої дисципліни, виконання плану-графіку першочергового
приймання документів у 2012 році;
– про запобігання і протидію корупції в архівних відділах
райдержадміністрацій та міськрад Харківської області.
Крім того, було проведено практичне заняття щодо складання номенклатури справ.
17 квітня 2012 року на базі держархіву області розпочав роботу семиденний семінар із підвищення кваліфікації
працівників діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ і організацій. У його роботі взяли участь
представники Харківського національного медичного університету, Головного управління статистики у Харківській області, Головного управління економіки Харківської обласної
державної адміністрації, Харківського базового медичного
коледжу та ін.
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18 квітня 2012 року відбулося чергове засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області з порядком денним:
1. Про стан забезпечення збереженості документів Державного підприємства «Завод ім. Малишева».
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2. Про розгляд пропозицій експертних комісій установ,
підприємств та організацій щодо визначення строків зберігання
документів, не передбачених діючими переліками документів.
3. Про визначення категорії фонду № 6548, Державна інспекція з контролю за цінами в Харківській області.
4. Про якість науково-технічного впорядкування справ
Української державної академії залізничного транспорту та Обласного комунального закладу «Харківський театр для дітей та
юнацтва».
5. Про введення Регіонального виробничого управління
«Харківавтогаз» до списку № 3 юридичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають документи до Державного архіву Харківської області.
6. Про розгляд списків №№ 1-3 юридичних осіб, з якими
працює Архівний відділ Близнюківської районної державної адміністрації.
7. Про результати розгляду положень про архівні підрозділи та експертні комісії, інструкцій з діловодства, номенклатур
справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених
до Національного архівного фонду.
У засіданні комісії взяли участь відповідальна за архів
Державного підприємства «Завод ім. Малишева» Новікова О.А.
та архіваріус Харківського регіонального інституту державного
управління НАДУ при Президентові України Отченаш В.М.
21 квітня 2012 року держархів області разом із тисячами харків’ян залучився до участі в обласному суботнику «День
довкілля». Співробітниками архіву у повному обсязі виконані
роботи по прибиранню прилеглої до архіву території площею
700 м²: очищені квітники, посаджені квіти, обкопані та побілені дерева. Крім того, проведені внутрішні роботи з прибирання
робочих кімнат та архівосховищ.
23 квітня 2012 року у конференц-залі Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені
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В.Н. Каразіна відбулася презентація видань Харківського видавництва «Издательство «Сага». У презентації взяли участь
представники видавництва, автори та укладачі видань, викладачі історичного факультету університету, краєзнавці, студенти та
працівники бібліотек міста.
Серед видань, представлених видавництвом «Издательство «Сага», було презентовано довідник «Харьков: справочник
по названиям: 7000 улиц, площадей, скверов, районов…”, одним із укладачів якого є начальник відділу кадрової роботи та
діловодного забезпечення держархіву області Харченко Наталія
Михайлівна.
У рамках презентації видання вона поділилася цікавими
фактами роботи над його підготовкою, а представники харківських бібліотек підкреслили важливу роль видання у краєзнавчій роботі, велику зацікавленість до нього з боку читачів.

Начальник відділу кадрової роботи та діловодного
забезпечення держархіву Харченко Н.М.

25 квітня 2012 року завершив роботу семінар із підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних та екс139
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пертних служб підприємств, установ та організацій, організований держархівом області.
У рамках семінару слухачі набули теоретичних та практичних знань, вмінь і навичок з питань ведення діловодства,
забезпечення збереженості та використання документів. Вони
відвідали архівосховища держархіву області та реставраційну
лабораторію.
За результатами залікової роботи учасники семінару одержали свідоцтва, які дають їм право професійно займатися архівною справою та діловодством на виконання вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

Слухачі семінару з одержаними свідоцтвами

26 квітня 2012 року заступник директора держархіву області Юдіна Л.М. взяла участь у церемонії покладання квітів до
Пам’ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи у рамках відзначення в області її 26-ої річниці.
Того ж дня відбулося позачергове засідання експертноперевірної комісії держархіву області, на якому було розглянуто
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та погоджено інструкції з діловодства в Золочівській та Лозівській районних державних адміністраціях Харківської області.
27 квітня 2012 року в держархіві області відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Харківської області з порядком денним:
1. Про результати тематичних та контрольних перевірок
діяльності архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад
області.
2. Про стан роботи зі зверненнями громадян в архівних
відділах райдержадміністрацій та міськрад області.
3. Про роботу архівних відділів Дворічанської та Нововодолазької районних державних адміністрацій Харківської області.
4. Про стан роботи відділу інформації та використання документів Державного архіву Харківської області зі зверненнями
громадян.
5. Про стан інформаційного обслуговування користувачів
у читальних залах Державного архіву Харківської області.
6. Про стан роботи з контролю за виконанням документів
у Державному архіві Харківської області.
7. Про стан роботи з оновлення інформації на сайті Державного архіву Харківської області.
У засіданні взяли участь начальник Архівного відділу
Дворічанської районної державної адміністрації Чудік С.В. та
начальник Архівного відділу Нововодолазької районної державної адміністрації Єніна М.Б.
28 квітня 2012 року в держархіві області, у рамках відзначення Всесвітнього Дня охорони праці та вшанування пам’яті
осіб, які загинули на виробництві, відбувся семінар-нарада з
питань охорони праці за участі головного спеціаліста відділу
охорони праці і здоров’я об’єднання профспілок Харківської
області Багалюка Г.Д.
4 травня 2012 року начальник відділу організації та координації архівної справи держархіву області Гнезділо О.С. взяла
участь у відкриті виставки, присвяченій педагогу, історику та ху141
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дожнику Кристофу Бротце – «Колекція малюнків і описів Ліфляндії Іоганна Кристофа Бротце в Академічній бібліотеці Латвійського
університету», яка експонувалася у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Начальник Архівного відділу Дворічанської районної
державної адміністрації Чудік С.В. під час виступу на колегії

Під час розширеного засідання колегії
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Почесними гостями та організаторами заходу стали Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в
Україні Аргіта Даудзе і директор Академічної бібліотеки Латвійського університету Вента Коцере.
Того ж дня на веб-сайті Державного архіву Харківської
області відкрилася оn-line виставка архівних документів «Надійний тил – допомога фронту» (до 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.).
22 травня 2012 року, у день 151-ої річниці перепоховання
праху видатного українського поета Тараса Шевченка на Чернечій горі біля Канєва, заступник директора держархіву області Юдіна Л.М. взяла участь у церемонії покладання квітів до
пам’ятника Т.Г. Шевченку.
23 травня 2012 року відбулося чергове засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області з порядком денним:
1. Про стан виконання рішення колегії Державного архіву
Харківської області від 30.11.2011 № 7 «Про роботу щодо поліпшення стану діловодства та збереженості документів в архів143

У СВІТІ НОВИН

ному підрозділі Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, що є джерелом комплектування
Національного архівного фонду та перебуває у зоні комплектування Державного архіву Харківської області».
2. Про стан забезпечення збереженості документів у ВАТ
«Гіпротракторосільгоспмаш» та Українському державному інституті по проектуванню заводів важкого машинобудування
«Укрдіпроважмаш».
3. Про роботу експертної комісії Архівного відділу Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області у 2011 році.
4. Про розгляд анотованих переліків унікальних документів Національного архівного фонду Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.
5. Про розгляд інструкцій з діловодства в Головному управлінні Держтехногенбезпеки у Харківській області та Головному
управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій у Харківській
області.
6. Про розгляд пропозицій експертних комісій установ,
підприємств та організацій щодо визначення строків зберігання
документів, не передбачених діючими переліками документів.
7. Про якість науково-технічного впорядкування справ
Прокуратури Харківської області, Харківської обласної профспілки працівників і підприємців торгівлі громадського харчування та послуг, Харківської обласної організації профспілки
працівників освіти і науки та Харківської державної академії
фізичної культури.
8. Про результати розгляду положень про архівні підрозділи та експертні комісії, інструкцій з діловодства, номенклатур
справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених
до НАФ.
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У засіданні комісії взяли участь завідувач сектору організаційної роботи та контролю Управління культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації Костін О.О., заступник Голови правління ВАТ Головного інституту по проектуванню заводів тракторного, автомобільного та сільгосподарського машинобудування «Гіпротракторосільгоспмаш»
Панарін С.В., начальник нормативно-інформаційного відділу
Українського державного інституту по проектуванню заводів
важкого машинобудування «Укрдіпроважмаш» Мороз В.В. та
завідувач науково-дослідного відділу книгознавства, колекцій
рідкісних видань і рукописів бібліотеки ім. В.Г. Короленко Лосієвський І.Я.
7 червня 2012 року начальник відділу формування НАФ
та діловодства держархіву області Михасенко Л.О. взяла участь
у нараді керівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану Харківської області, у рамках якої порушила питання
щодо складання описів справ, доповнення до історичної довідки, передмови до описів справ та порядку підготовки справ до
передачі на постійне зберігання до держархіву області.
8 червня 2012 року головний спеціаліст відділу інформації та використання документів держархіву області Кожедуб
Ю.А. провела оглядову екскурсію по архіву для студентів 2 курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
11 червня 2012 року у держархіві області відбувся семінар
із підвищення кваліфікації працівників місцевих архівних установ за темою: «Організація роботи архівних відділів районних
державних адміністрацій та міських рад Харківської області».
У рамках семінару було розглянуто та обговорено такі питання:
1. Про стан складання місцевими архівними установами
звітної документації за I квартал 2012 року, виконавчу дисципліну щодо надання своєчасної інформації на листи держархіву
області, виконання плану-графіку першочергового приймання
документів у 2012 році та виконання Регіональної програми
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здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів
НАФ на 2010-2011 рр.

Головний спеціаліст відділу інформації та використання документів
держархіву області Кожедуб Ю.А. зі студентами 2 курсу історичного
факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна

2. Про стан ведення облікових документів в архівних відділах районних державних адміністрацій області.
3. Про нові науково-методичні розробки з питань архівної справи та діловодства, законодавчі акти з питань державної
служби.
15 червня 2012 року начальник відділу кадрової роботи ті
діловодного забезпечення Харченко Н.М. разом із начальником
відділу організації та координації архівної справи держархіву області Гнезділо О.С., у рамках проведення стажування на посаду
заступника керівника апарату Харківської обласної державної
адміністрації, ознайомили керівника апарату Зміївської районної
державної адміністрації Приймак О.С., начальника юридичного
відділу Товстика О.М. та завідувача сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно146
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секретної роботи апарату Коломацької районної державної адміністрації Олексієнка О.А. з основними завданнями, напрямками
роботи Державного архіву Харківської області та законодавчонормативною базою, яка забезпечує його діяльність.

Заступник директора держархіву області Юдіна Л.М.
звертається до слухачів семінару зі вступним словом

147

У СВІТІ НОВИН

Начальник відділу організації та координації архівної
справи держархіву області Гнезділо О.С. ознайомлює представників
Зміївської та Коломацької районних державних адміністрацій
з основними напрямками роботи відділу

18 червня 2012 року в держархіві області відбулося розширене засідання колегії з порядком денним:
1. Про стан виконання рішення колегії державного архіву
Харківської області від 30.11.2011 (протокол № 7) «Про роботу щодо поліпшення стану діловодства та збереженості документів в архівному підрозділі Управління культури і туризму
Харківської обласної державної адміністрації, документи якого є джерелом комплектування Національного архівного фонду
України» (протокольно).
2. Про проведення відділом формування НАФ та діловодства перевіряння стану організації діловодства та збереженості
документів НАФ в установах, що є джерелом комплектування
Національного архівного фонду України та перебувають у зоні
комплектування Державного архіву Харківської області.
3. Про стан організації діловодства та збереженості документів НАФ в архівному підрозділі Головного управління про148
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мисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації, що перебуває у зоні комплектування Державного архіву Харківської області.

Відповідальна за архів Головного управління
промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної
адміністрації Ялина Ю.В. під час виступу на колегії держархіву

4. Про стан роботи зі зняття грифів обмеженого доступу
до документів, створених за радянських часів.
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5. Про стан виконання депутатських запитів у Державному архіві Харківської області (протокольно).
6. Про стан виконання антикорупційного законодавства у
Державному архіві Харківської області.
7. Про стан виконавської дисципліни, організацію роботи
з кадровим резервом, підготовку і проведення підвищення кваліфікації у Державному архіві Харківської області.
З 4 по 9 липня 2012 року представник ТОВ «Центр охорони праці «Новатор-сервіс» Головенко М.М. провів навчання з
керівництвом і начальниками структурних підрозділів держархіву області за програмою: «Загальні питання з охорони праці».
6 липня 2012 року начальник відділу формування НАФ
та діловодства держархіву області Михасенко Л.О. взяла участь
у практичному семінарі, організованому Харківським обласним
управлінням лісового та мисливського господарства для спеціалістів підпорядкованих підприємств, відповідальних за архів та
діловодство, у рамках якого порушила питання щодо складання
номенклатур справ, описів та порядку підготовки справ до передачі на постійне зберігання до державних архівних установ.
25 липня 2012 року відбулося чергове засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області з порядком денним:
1. Про стан забезпечення збереженості документів Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської
обласної державної адміністрації, Відділу у справах релігій
Харківської обласної державної адміністрації та Державного
підприємства «Укрміськбудпроект».
2. Про введення Управління Укртрансінспекції у Харківській області та Територіального управління державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки України у Харківській області до списку № 1 – юридичних осіб-джерел формування Національного архівного фонду.
3. Про розгляд опису постійного зберігання документів
за 1959-2005 рр. особового походження кандидата історичних
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наук, доцента, Заслуженого викладача Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, учасника Великої Вітчизняної війни Зайцева Б.П.

Учасники семінару

4. Про розгляд пропозицій експертних комісій установ,
підприємств та організацій щодо визначення строків зберігання
документів, не передбачених діючими переліками документів.
5. Про якість науково-технічного впорядкування справ
Харківського регіонального центру земельного кадастру, Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та
Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
6. Про результати розгляду положень про архівні підрозділи та експертні комісії, інструкцій з діловодства, номенклатур
справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених
до Національного архівного фонду.
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У засіданні комісії взяли участь начальник відділу кадрової, контрольно-аналітичної роботи та планування і документаційного забезпечення Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації
Михайличенко Т.О., відповідальна за архів відділу у справах
релігій Харківської обласної державної адміністрації Шишкова М.О. та завідувач технічним архівом Державного підприємства «Укрміськбудпроект» Булавіна Л.М.
31 липня 2012 року відбулося розширене засідання колегії держархіву області, на якому розглянуто питання про підсумки роботи Державного архіву Харківської області та архівних
установ області за I півріччя 2012 року, стан виконання антикорупційного законодавства та стан виконавської дисципліни, організацію роботи з кадровим резервом, підготовку і проведення
підвищення кваліфікації у держархіві області.

Начальник відділу виготовлення копій та реставрації
документів держархіву області Мирошниченко Н.Б.
під час виступу на колегії
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З серпня 2012 року читальний зал архіву (вул. Мироносицька, 41) підключено до зони безпровідного Інтернету (Wi-Fi).
13 серпня 2012 року у держархіві області відбувся семінар із підвищення кваліфікації працівників місцевих архівних
установ за темою: «Організація роботи архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад Харківської області». У рамках семінару обговорено питання про стан складання архівними відділами районних державних адміністрацій та
міських рад області звітної документації за I півріччя 2012 року,
ведення облікових документів, хід виконання плану-графіку
першочергового приймання документів у 2012 році на зберігання до архівних відділів та виконання Регіональної програми
здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів
Національного архівного фонду на 2010-2014 роки.
У ході семінару надавалася методична допомога з питань
складання номенклатур справ, описів справ, актів про вилучення до знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, ведення облікових документів та роботи користувачів у читальних залах архівних установ.
Слухачі семінару також ознайомилися з новими науковометодичними розробками з профільних питань.
15 серпня 2012 року відбулося засідання Науковометодичної ради держархіву області, на якому було розглянуто
перелік документів для експозиції виставки «Дню Державного
Прапора України і 21-й річниці Незалежності України присвячується» та статтю заступника директора держархіву області
Юдіної Л.М. «Памяти освободителей города Харькова (о боевом пути гвардии майора Медведева Владимира Ивановича)»,
рекомендовану для оприлюднення на шпальтах місцевої газети
«Харьковские известия».
20 серпня 2012 року у читальному залі держархіву області (пр. Московський, 7) відкрилася виставка архівних документів «Дню Державного Прапора України та 21-й річниці Незалежності України присвячується».
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Заступник директора держархіву області Юдіна Л.М.
звертається до учасників семінару зі вступним словом
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23 серпня 2012 року у держархіві області відбулися урочисті збори колективу, присвячені 21-й річниці Незалежності
України.
Того ж дня начальник відділу кадрової роботи та діловодного забезпечення архіву Харченко Н.М. разом із представниками інших структурних підрозділів Харківської обласної
державної адміністрації на чолі з губернатором Добкіним М.М.
та керівниками установ і організацій, харків’янами та гостями
міста, взяла участь у церемонії покладання квітів до Меморіалу
Слави в лісопарку з нагоди 69-ї річниці визволення Харкова від
фашистських загарбників.
14 вересня 2012 року відбулося засідання Науковометодичної ради держархіву області з порядком денним:
1. Про розгляд методичних рекомендацій із науковотехнічного опрацювання документів фонду № 4, «Харківське
губернське правління».
2. Про розгляд переліку документів для експозиції виставки «Вони виборювали Перемогу: з історії партизанського руху
на Харківщині» (до Дня партизанської слави).
3. Про концепцію збірника документів «Війна очима дітей».
19 вересня 2012 року у рамках робочої поїздки до Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, ад’юнкт
кафедри архівознавства Інституту історії м. Люблін (Польща)
Артур Генрикович Гарак разом із доцентом кафедри історії
України Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Посоховою Л.Ю. відвідали держархів області. Для них
була проведена ознайомча екскурсія з історії архіву, напрямів
його діяльності та складу документів, що він зберігає.
Того ж дня відбулося чергове засідання експертноперевірної комісії Державного архіву Харківської області з порядком денним:
1. Про стан забезпечення збереженості документів Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Харківського державного технічного університе155
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ту будівництва і архітектури, Національного аерокосмічного
університету ім. Жуковського та Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету.
2. Про результати розгляду Анотованого переліку унікальних документів НАФ, що зберігає Державний архів Харківської
області, на засіданні ЦЕПК Державної архівної служби України.
3. Про розгляд Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Головному управлінні юстиції у Харківській області.
4. Про визначення категорії фонду № 6549, місцеві партійні організації політичної партії «Сильна Україна».
5. Про розгляд списків №№ 1-3 юридичних осіб, з якими
працює Архівний відділ Борівської районної державної адміністрації.
6. Про узагальнення відомостей, наданих архівними відділами районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення, щодо формування документів Національного
архівного фонду в районних прокуратурах Харківської області.
7. Про якість науково-технічного впорядкування документів Публічного акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «Харків’янка».
8. Про результати розгляду положень про архівні підрозділи та експертні комісії, інструкцій з діловодства, номенклатур
справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених
до Національного архівного фонду.
У засіданні комісії взяла участь завідуюча архівом Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського Кривоногова Л.І.
20 вересня 2012 року у рамках урочистих заходів із нагоди відзначення Дня Харківської області, Указом Президента
України від 19 вересня 2012 року, за багаторічну (45 років) та
сумлінну працю в архівній галузі медаллю «За працю і звитягу»
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нагороджено провідного архівіста Державного архіву Харківської області Цибульник Валентину Іванівну.
Колектив держархіву області з гордістю та повагою привітав
Валентину Іванівну з одержанням високої державної нагороди.

Провідний архівіст держархіву області
Цибульник Валентина Іванівна з медаллю «За працю та звитягу»
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Того ж дня у читальному залі держархіву області по
пр. Московський, 7 відкрилася виставка архівних документів
«Вони виборювали Перемогу: з історії підпільно-партизанського
руху на Харківщині», присвячена Дню партизанської слави в
Україні.
На виставці були представлені документи з фондів Державного архіву Харківської області, серед яких: звіти командирів партизанських загонів про організацію та діяльність партизанських загонів на Харківщині під час Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 рр., статистичні відомості про кількість партизанських загонів та підпільних організацій у цей період, відомості про нагородження учасників підпільно-партизанського
руху в Харківській області, фотографії партизан.

Головні спеціалісти відділу інформації та використання
документів держархіву області Кожедуб Ю.А. та Плисак В.А.
разом зі студентами ХарРІ НАДУ

Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Плисак В.А. провела оглядову екскурсію по архіву (пр. Московський, 7) для студентів Харківського
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регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, а
головний спеціаліст відділу інформації та використання документів Кожедуб Ю.А. ознайомила їх з виставкою архівних документів, присвяченій Дню партизанської слави в Україні.
25 вересня 2012 року, у рамках короткострокового семінару з підвищення кваліфікації спеціалістів державних архівів областей України з питань організації роботи з науково-технічною
документацією, організатором якого виступив Центральний
державний науково-технічний архів України, державний архів
області провів тематичне заняття для представників державних
архівів Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Сумської
областей з питань досвіду роботи з науково-технічною документацією відділу формування Національного архівного фонду
та діловодства держархіву Харківської області.

Заступник директора держархіву області Юдіна Л.М.
та начальники структурних підрозділів Державного архіву
Харківської області Михасенко Л.О., Мирошниченко Н.Б.
та Пантелєєва Л.Є. діляться досвідом роботи з колегами
державних архівів України
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5 жовтня 2012 року, з метою підвищення фахового рівня
співробітників, які працюють з документами на підприємствах,
в установах та організаціях, держархів області провів семінар із
підвищення кваліфікації для працівників діловодних служб та
архівних підрозділів вищих навчальних закладів міста Харкова
та Харківської області. У його роботі взяли участь 42 особи з 28
вищих навчальних закладів. На семінарі розглядалися питання
щодо забезпечення збереженості документів, складання номенклатур справ та інструкцій з діловодства.
8 жовтня 2012 року на базі держархіву області розпочав роботу семиденний семінар із підвищення кваліфікації працівників
діловодних, архівних та експертних служб підприємств, установ
і організацій. У його роботі взяли участь представники Харківської обласної організації профспілки працівників енергетики та
електротехнічної промисловості, Головного управління юстиції у
Харківській області, Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти» та ін.

Відкриття семінару
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Начальник відділу формування НАФ та діловодства
держархіву області Михасенко Л.О. проводить практичне заняття
зі слухачами семінару

11 жовтня 2012 року на сайті Держархіву Харківської області у рубриці «Документальні виставки on-line» оприлюднено
виставку архівних документів з особового фонду доктора історичних наук А.І. Епштейна «До 90-річчя від дня народження
Аркадія Ісаковича Епштейна (1922-2005)».
Того ж дня на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України, з метою підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та їх кадрового резерву, керівників державних підприємств, установ і організацій, проведено тематичний
семінар «Нормативні засади документування управлінської
діяльності в органах влади». У його роботі взяла участь начальник відділу формування НАФ та діловодства держархіву
області Михасенко Л.О., яка провела практичне заняття для
слухачів семінару за темою «Порядок складання номенклатури справ».
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Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації та використання документів держархіву області Кожедуб Ю.А. провела оглядову екскурсію по архіву для студентів 3 курсу історичного факультету Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності «архівознавство», у ході якої
ознайомила присутніх з історією архіву, напрямами його діяльності, складом документів та умовами їх зберігання.
12 жовтня 2012 року заступник директора держархіву області Юдіна Л.М. провела оглядову екскурсію по архіву
(пр-т Московський, 7) для студентів 4 курсу українського мовнолітературного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди зі спеціальності
«Українська мова і література, редагування освітніх видань», а
провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів Сафонова О.В. – практичне заняття з питань редагування
видань, що готуються на підставі архівних документів.

Заступник директора держархіву області Юдіна Л.М.
ознайомлює студентів із виставкою архівних документів
«Вони виборювали Перемогу: з історії партизанського руху
на Харківщині (до Дня партизанської слави)»
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Провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів
держархіву Сафонова О.В. під час проведення
практичного заняття зі студентами.

Того ж дня головний спеціаліст відділу інформації та використання документів держархіву області Кожедуб Ю.А. провела оглядову екскурсію по архіву для студентів 3 курсу історичного факультету Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності «архівознавство», у ході якої
ознайомила з історією архіву, напрямами його діяльності, складом документів та умовами їх зберігання.
16 жовтня 2012 року у держархіві області завершив роботу семінар із підвищення кваліфікації працівників діловодних,
архівних та експертних служб підприємств, установ і організацій, що тривав з 8 жовтня 2012 року. За період роботи семінару
його учасники прослухали курс лекцій із питань організації та
ведення архівної справи і діловодства, набули практичних навичок у складанні номенклатур справ, проведенні експертизи
цінності документів, оформленні описів справ та наведенні довідок тематичного і соціально-правового характеру. Семінар за163
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вершився підсумковою заліковою роботою, за результатами якої
слухачі одержали свідоцтва відповідного зразка.

Головний спеціаліст відділу інформації та використання документів
держархіву області Кожедуб Ю.А. разом зі студентами після проведеної екскурсії по архіву

22 жовтня 2012 року в держархіві області відбулося розширене засідання колегії з порядком денним:
1. Про стан виконавської дисципліни, організацію роботи
з кадровим резервом, підготовку та проведення підвищення кваліфікації у Державному архіві Харківської області.
2. Про стан роботи щодо забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Архівному відділі
Близнюківської районної державної адміністрації Харківської
області.
3. Про заходи щодо забезпечення дотримання правил пожежної безпеки у Державному архіві Харківської області.
4. Про заходи щодо забезпечення дотримання правил охорони праці у Державному архіві Харківської області.
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5. Про стан роботи зі зверненнями громадян у Державному архіві Харківської області та архівних відділах районних
державних адміністрацій та міських рад Харківської області.
6. Про стан роботи зі засобами масової інформації у Державному архіві Харківської області.
7. Про стан роботи щодо забезпечення збереженості архівних документів у Державному архіві Харківської області.
24 жовтня 2012 року відбулося чергове засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області з порядком денним:
1. Про стан забезпечення збереженості документів Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної
державної адміністрації.
2. Про розгляд Примірної номенклатури справ сільських
та селищних рад і Примірної номенклатури справ відділів державної реєстрації актів цивільного стану Харківської області.
3. Про розгляд пропозицій експертних комісій установ,
підприємств та організацій щодо визначення строків зберігання
документів, не передбачених діючими переліками документів.
4. Про введення Головного територіального управління
Міністерства надзвичайних ситуацій України у Харківській
області, Державної інспекції сільського господарства в Харківській області та Регіонального управління департаменту
контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України
у Харківській області до списку № 1 юридичних осіб – джерел
формування Національного архівного фонду, які передають документи до Державного архіву Харківської області.
5. Про виведення Харківської регіональної організації
профспілки працівників Національної академії наук України зі
списку № 1 юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Державного
архіву Харківської області.
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6. Про розгляд акту про нестачу архівних справ Балаклійської державної нотаріальної контори.
7. Про якість науково-технічного впорядкування справ
Харківської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України, Харківського обласного управління
водних ресурсів, Харківської обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, Державної установи «Інститут медичної радіології
ім. Григор`єва НАМНУ», Державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості
«Енергосталь» та Публічного акціонерного товариства «Харківський велосипедний завод ім. Петровського».
8. Про результати розгляду положень про архівні підрозділи та експертні комісії, інструкцій з діловодства, номенклатур
справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених
до Національного архівного фонду.
У засіданні комісії взяли участь завідуюча архівом Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Онацька Л.І. та відповідальна за архів Управління паливноенергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації Шовкун О.Б.
26 жовтня 2012 року відбулося засідання Науковометодичної ради держархіву області, на якому було розглянуто
та схвалено макет збірника документів «Війна очима дітей».
6 листопада 2012 року відбулося чергове засідання
Науково-методичної ради держархіву області, на якому було
розглянуто та схвалено робочу інструкцію з переведення архівних документів на електронні носії інформації та перелік документів для експозиції на власному веб-сайті держархіву області
он-лайн виставки «Свічка 32-го не згасне (до 80-річчя вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.)».
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Завідуюча архівом ХНУ ім. В.Н. Каразіна Онацька Л.І.
під час виступу на засіданні експертно-перевірної комісії
держархіву області

Засідання експертно-перевірної комісії Державного
архіву Харківської області
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Засідання Науково-методичної ради Державного архіву
Харківської області

Члени Науково-методичної ради під час засідання

7 та 9 листопада 2012 року у держархіві області пройшов семінар із підвищення кваліфікації та підготовки плановозвітної документації для начальників та працівників архівних
відділів районних державних адміністрацій та міських рад об168
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ласті. Зі вступним словом до учасників семінару звернувся заступник директора архіву Кущ Є.О. Заступник директора архіву Юдіна Л.М. зупинилася на питаннях щодо внесення змін до
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи (від 05 липня 2012 року № 5068-VI), а фахівці держархіву області ознайомили присутніх з особливостями нового Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, надали методичні рекомендації
з питань складання номенклатур справ. Також обговорювалися
питання щодо планування роботи архівних відділів районних
державних адміністрацій та архівних відділів міських рад міст
обласного значення на 2013 рік, звітність за 2012 рік та стан
виконавської дисципліни по наданню своєчасної інформації
на листи держаархіву області; про особливості оформлення
архівних довідок на іноземні запити, своєчасне розміщення
інформації про роботу архівних відділів районних державних
адміністрацій та міських рад на веб-сайтах районних державних адміністрацій та міських рад та ін. У роботі семінару взяли участь 32 слухачі.
14 листопада 2012 року головний спеціаліст відділу інформації та використання документів держархіву області Кожедуб Ю.А. провела оглядову екскурсію по архіву для студентів 2 курсу Харківського національного університету мистецтв
ім. І.П. Котляревського спеціалізації “театрознавство”, у ході
якої ознайомила з історією архіву, напрямами його діяльності,
складом документів та умовами їх зберігання.
15 листопада 2012 року на власному веб-сайті Державного архіву Харківської області у рубриці «Документальні виставки on-line» відкрилася on-line виставка документів «Свічка
32-го не згасне» (до 80-річчя вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.).
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16 листопада 2012 року у держархіві області відбулася
читацька конференція «Освітянство на Харківщині», у рамках
якої були заслухані та обговорені такі питання:

Заступник директора держархіву області Кущ Є.О. виступає перед
слухачами семінару зі вступним словом
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– Харківський колегіум та місцеве суспільство (XVIIІ –
поч. XIX ст.) (доповідач – доцент кафедри історії України Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Посохова Л.Ю.);
– Внесок інтелігенції Слобідського краю в розвиток освіти
у регіоні (ХІХ-початок ХХ ст.) (доповідач – професор кафедри
історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Друганова О.М.);
– «Вот это наше дело!»: духовенство и церковноприходские школы на страницах церковной периодики Харьковской
епархии второй половины ХІХ-начала ХХ вв.» (доповідач – аспірант історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Бондаренко А.А.);
– Університетська діловодна документація як джерело з
дослідження історії студентської організації Наддніпрянської
України (друга половина ХІХ ст.-початок ХХ ст.) (доповідач –
директор музею історії фармації України Національного фармацевтичного університету Григор’єва М.В.);
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– Освіта Нової Водолаги (доповідач – краєзнавець Кобзева Т.В.);
– Надежда Ивановна Невиандт – основательница медицинских курсов в Харькове (по материалам Государственного
архива Харьковской области и дореволюционной прессы) (доповідач – редактор журналу «Фотобиология и фотомедицина»
Русанова Є.Г.);
– Реалізація тези про навчання рідною мовою в
індустріально-технічних навчальних закладах м. Харкова в 20-х
на початку 30-х рр. ХХ ст. (доповідач – старший викладач кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної
культури Салтан Н.М);

– Огляд фондів освітянських установ дореволюційного періоду у складі Державного архіву Харківської області: структура та зміст (доповідач – головний спеціаліст відділу інформації
та використання документів держархіву області Гунько Ю.П.);
– Виставкова діяльність на Харківщині: освітній аспект
(доповідач – архівіст І категорії відділу забезпечення збереженості документів держархіву області Долуда О.О.);
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– Дитина в умовах війни та окупації: Харківщина 19411943 рр. (доповідач – провідний спеціаліст відділу інформації та
використання документів держархіву області Сафонова О.В.).
21 листопада 2012 року відбулося чергове засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області з порядком денним:
1. Про стан забезпечення збереженості документів Харківської державної академії культури, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка та Харківського обласного
державного агролісомеліоративного підприємства «Харківоблагроліс».
2. Про визначення категорії фонду № 6550, Інспекція державного технічного нагляду та фонду № 6551, Управління міграційної служби у Харківській області.
3. Про розгляд описів справ з особового складу, що зберігаються в Державному архіві Харківської області та підготовленні до передачі в КП «Міський архів».
4. Про розгляд пропозицій експертних комісій установ,
підприємств та організацій щодо визначення строків зберігання
документів, не передбачених діючими переліками документів.
5. Про введення Державної фінансової інспекції в Харківській області, Державного підприємства «Харківський центр
захисту прав споживачів», Інспекції з питань захисту прав споживачів у Харківській області, Управління забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян Харківської обласної державної адміністрації, Управління з питань
взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації, Управління внутрішньої політики та зв’язків
з громадськістю Харківської обласної державної адміністрації,
Управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації, Служби у справах
дітей Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту економіки і міжнародних відносин, Східного територі173
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ального управління Національного комітету з цінних паперів та
фондового ринку до списку № 1 юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до державного архіву
Харківської області.
6. Про виведення Управління міграційної служби у Харківській області, ВАТ «Втормет», ЗАТ «ІНДЕКС», ЗАТ «Харківдрев» зі списку № 1 юридичних осіб – джерел формування
НАФ, які передають документи до Державного архіву Харківської області.
7. Про якість науково-технічного впорядкування справ філії Харківського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України».
8. Про результати розгляду положень про архівні підрозділи та експертні комісії, інструкцій з діловодства, номенклатур
справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених
до Національного архівного фонду.
У засіданні комісії взяли участь завідуюча архівом Харківської державної академії культури Єрьоміна Т.А. та відповідальна за архів – діловод Харківського обласного державного
агролісомеліоративного підприємства «Харківоблагроліс» Обозна В.О.
29 листопада 2012 року відбулося позачергове засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області, на якому було розглянуто описи справ постійного зберігання, з особового складу та акти про вилучення для знищення
документів, не внесених до НАФ, окружних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року по
одномандатним виборчим округам №№ 169, 171, 172, 176.
30 листопада 2012 року відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Харківської області з порядком денним:
1. Про стан виконання антикорупційного законодавства у
Державному архіві Харківської області.
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Виступ начальника відділу кадрів та діловодного забезпечення держархіву області Харченко Н.М. під час засідання колегії

2. Про роботу щодо поліпшення стану діловодства та збереженості документів в архівному підрозділі Управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації, що є джерелом комплектування НАФ та перебуває у
зоні комплектування Державного архіву Харківської області.
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3. Про стан роботи зі зняття грифів обмеженого доступу
до документів, створених за радянських часів.
4. Про надання послуг у Державному архіві Харківської
області.
5. Про стан виконання Регіональної програми «Перевіряння наявності документів НАФ».
6. Про підсумки тематичних перевірок архівних відділів
районних державних адміністрацій Харківської області.
У засіданні колегії взяли участь голова комітету Харківської
обласної профспілкової організації Профспілки працівників державних установ України Буйнов В.Л. та відповідальна за архів,
головний спеціаліст Управління у справах преси та інформації
Харківської обласної державної адміністрації Рягузова Г.М.
30 листопада 2012 року головний спеціаліст відділу інформації та використання документів держархіву області Плисак В.А. провела оглядову екскурсію по архіву для студентів 3
курсу Обласного комунального закладу «Харківське училище
культури» (спеціалізація «Діловодство»), у ході якої ознайомила
з історією архіву, напрямами його діяльності, складом документів, умовами їх зберігання, а також висвітила основні принципи
ведення загального діловодства в архіві.
7 грудня 2012 року начальник відділу організації та координації архівної справи держархіву області Гнезділо О.С. провела заняття для студентів 4 курсу спеціальності «Архівознавство» історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна з питань археографічної діяльності
архіву.
10 грудня 2012 року начальник відділу виготовлення копій та реставрації документів Мирошниченко Н.Б. провела навчальну екскурсію для студентів V курсу історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
(спеціальність «Архівознавство»), у ході якої студенти ознайомилися з процесами проведення ремонту та реставрації документів державного архіву області.
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Головний спеціаліст відділу інформації та використання документів
держархіву області Плисак В.А. разом зі студентами
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12 грудня 2012 року відбулося чергове засідання
експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області з порядком денним:
1. Про розгляд та погодження Примірної номенклатури
справ управлінь, відділів, секторів статистики у районах Харківської області та Примірної номенклатури справ районних,
міських, районних у м. Харкові управлінь Державної казначейської служби України Харківської області.
2. Про розгляд пропозицій експертних комісій установ,
підприємств та організацій щодо визначення строків зберігання
документів, не передбачених діючими переліками документів.
3. Про визначення категорії фондів № Р-6552, 6553, 6554
Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, що надійшли на зберігання до Державного архіву Харківської області.
4. Про розгляд актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, КП
«Міський архів».
178

У СВІТІ НОВИН

5. Про введення Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області
Харківської обласної державної адміністрації, Головного управління Держтехногенбезпеки у Харківській області, Державної
інспекції техногенної безпеки України, Управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України у Харківській області до списку № 1 юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до Державного
архіву Харківської області.
6. Про розгляд списку № 1 юридичних та фізичних осіб –
джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Харківської області.
7. Про якість науково-технічного впорядкування справ
Харківського апеляційного господарського суду та Харківської
державної академії культури.
8. Про результати розгляду положень про архівні підрозділи та експертні комісії, номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, актів про вилучення для
знищення документів, не внесених до Національного архівного
фонду.
12 грудня 2012 року начальник відділу організації та координації архівної справи держархіву області Гнезділо О.С., у
рамках проведення стажування на посаду заступника керівника
апарату Харківської обласної державної адміністрації, ознайомила керівника апарату Коломацької районної державної адміністрації Каторгіну І.В. з основними завданнями, напрямками
роботи Державного архіву Харківської області та законодавчонормативною базою, яка забезпечує його діяльність.
14 грудня 2012 року головний спеціаліст відділу інформації та використання документів держархіву області Плисак В.А.
провела оглядову екскурсію по архіву для студентів 2 курсу факультету документознавства та інформаційної діяльності Харківської державної академії культури, у ході якої ознайомила з
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історією архіву, напрямами його діяльності, складом документів
та організацією їх зберігання.
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18 грудня 2012 року заступник директора Державного
архіву Харківської області Юдіна Л.М. взяла участь у прямій
телефонній лінії газети «Вечерний Харьков» та відповіла на питання, якими цікавилися читачі газети.
24 грудня 2012 року у Державному архіві Харківської області відбулися урочисті заходи з нагоди Дня працівників архівних установ України. З вітальним словом до співробітників
держархіву області та його гостей (начальників архівних відділів районних державних адміністрацій області та відповідальних за архів установ, підприємств та організацій м. Харкова)
звернулися заступники директора держархіву області Кущ Є.О.
та Юдіна Л.М.
Під час святкових заходів відбулося нагородження кращих
співробітників архіву, а також начальників архівних відділів райдержадміністрацій області та відповідальних за архів установ,
підприємств та організацій за підсумками роботи у 2012 році.
Подяками голови Харківської обласної державної адміністрації нагороджено: головного спеціаліста відділу обліку
та довідкового апарату Скрипникову Н.В., архівіста I категорії
відділу формування НАФ та діловодства Горінову К.О. та архівіста I категорії відділу забезпечення збереженості документів
Ріяко В.В.
Грамотами за плідну працю з Управлінням Служби безпеки України в Харківській області у справі забезпечення безпеки держави нагороджено: заступника директора держархіву
області Юдіну Л.М., начальника відділу обліку та довідкового
апарату Пантелєєву Л.Є. та головного спеціаліста режимносекретного служби Голуб О.В.
Почесними грамотами державного архіву Харківської області нагороджено: головного спеціаліста відділу довідкового
апарату та кадрового забезпечення Буличову О.О., провідного
архівіста відділу обліку та довідкового апарату Чачію Л.А. та
провідного спеціаліста відділу інформації та використання документів Васюкову І.П.
181

У СВІТІ НОВИН

Крім того, за результатами тематичних перевірок роботи
архівних відділів районних державних адміністрацій Харківської області у 2012 році проведено рейтингове оцінювання стану роботи згаданих відділів, серед яких було визначено переможців: 1 місце – начальник Архівного відділу Богодухівської
районної державної адміністрації Дручинська І.В., 2 місце –
начальник Архівного відділу Чугуївської районної державної
адміністрації Савінова О.В. та 3 місце – начальник Архівного
відділу Красноградської районної державної адміністрації Вербицька Т.В.
Голова Обласного комітету профспілки державних службовців Харківської області Буйнов В.Л. вручив переможцям
рейтингового оцінювання грошову винагороду.
За підсумками роботи у 2012 році серед завідувачів та відповідальних за архів установ, підприємств та організацій м. Харкова почесними грамотами Державного архіву Харківської області було нагороджено: завідувача архіву Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва Золоторьову В.Г., провідного інспектора відділу організаційного та документального
забезпечення Харківської обласної митниці Василенко К.В. та
завідувача архіву Філії Харківського обласного управління АТ
«Державний ощадний банк України» Манкевич Л.С.
Того ж дня заступник директора держархіву області Юдіна Л.М., начальники відділів Гнезділо О.С., Ельксніт М.І., головний спеціаліст Плисак В.А. та провідний спеціаліст Сябро
Ю.А. взяли участь в урочистостях, присвячених Дню працівників архівних установ, що проходили в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна. З вітальним словом до
присутніх звернулася заступник директора держархіву області
Юдіна Л.М. У рамках заходу відбулася презентація виставки
«„A minus ad major“: конспекти розповідають» та книги «Город
и война: Харьков в годы Великой Отечественной войны».
25 грудня 2012 року відбулося засідання Науковометодичної ради держархіву області з порядком денним:
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Заступник директора держархіву області Кущ Є.О. звертається
до присутніх на урочистих заходах архіву з вітальним словом

Провідний архівіст відділу обліку та довідкового апарату держархіву
області Чачія Л.А. під час вручення їй Почесної грамоти
Державного архіву Харківської області

183

У СВІТІ НОВИН

Начальник Архівного відділу Богодухівської районної державної
адміністрації Дручинська І.В. – переможниця рейтингового
оцінювання стану роботи архівних відділів у 2012 році

Завідувач архіву Філії Харківського обласного управління
АТ «Державний ощадний банк України» Манкевич Л.С.
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Колектив та гості Державного архіву Харківської області під час
святкування Дня працівників архівних установ України

Заступник директора держархіву області Юдіна Л.М. разом із деканом історичного факультету Посоховим С.І. та директором
Музею історії ХНУ ім. В.Н. Каразіна Пугачем Є.П. під час урочистостей, присвячених Дню працівників архівних установ
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Під час презентації книги «Город война: Харьков
в годы Великой Отечественной войны»
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1. Про розгляд роботи Науково-методичної ради Державного архіву Харківської області у 2012 році і планування роботи
на 2013 рік.
2. Про розгляд макету періодичного видання «Харківський
архівіст» за 2012 рік.
3. Про розгляд статті заступника начальника відділу інформації та використання документів держархіву області Макарової М.М. «Як отримати довідку за документами органів ДРАЦ»
для розміщення на шпальтах газети «Слобідський край».
Того ж дня в газеті «Вечерний Харьков» (№ 145) опубліковано інтерв’ю заступника директора архіву Юдіної Л.М. за
підсумками участі у телефонній лінії з читачами газети «Вечерний Харьков»: «Что и как найти в архиве: ответы специалиста
госархива».
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Марія Ельксніт
Перелік основних ювілейних та пам’ятних дат,
пов’язаних із Харківщиною, на 2013 рік
1643 р.
1653 р.
1673 р.
1673 р.
1688 р.
1688 р.
1758 р.
1773 р.
1783 р.
1828 р.
1833 р.
1838 р.
1863 р.
1908 р.
1923 р.
1923 р.
1928 р.
1928 р.
1928 р.

Засновано смт Бабаї Харківського району
Засновано м. Барвінкове
Засновано с. Сінне Богодухівського району
Засновано с. Базаліївка Чугуївського району
Засновано с. Пархомівка Краснокутського району
Засновано с. Каплунівка Краснокутського району
Народився Урюпін Єгор Єгорович, Харківський міський голова (1798-1805)
Засновано с. Яковлівка Харківського району
Засновано с. Лизогубівка Харківського району
Засновано с. Василенкове Шевченківського району
Народився Лебедєв Амфіан Степанович, історик, професор Харківського імператорського університету
Народився Борман Григорій Миколайович (18381918), відомий підприємець, промисловець, засновник Харківської кондитерської фабрики
Засновано смт Близнюки Близнюківського району
Засновано с. Нова Чернещина Сахновщинського району
Відкрито Харківський науково-дослідний інститут
експериментальної ветеринарії
Засновано с. Петрівське Близнюківського району
Засновано с. Жовтневе Золочівського району
Закінчено будівництво Держпрому
Створено Харківське пожежно-технічне училище
МВС СРСР (нині – Академія пожежної безпеки України)
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1938 р.
1938 р.
1963 р.
1973 р.
1993 р.

Створено Харківську організацію Спілки художників
України
Відкрито Червонозаводський театр в м. Харків (нині –
Палац культури Харківського електромеханічного заводу)
Відкрито кіноконцертний зал «Україна» на 2000 місць
Відкрито Харківський молокозавод, один із перших
об’єктів Роганського харчового комплексу
Засновано Харківський інститут економіки ринкових
відносин і менеджменту

Січень
1 січня
1938 року
5 січня
1853 року
9 січня
1923 року

20 січня
1918 року

22 січня
1908 року

Вийшов із друку перший примірник газети «Красное
знамя»
(нині – газета «Время»)
Народився Харитоненко Павло Іванович (1853-1914),
крупний підприємець, цукрозаводчик, меценат і благодійник
Народився Чичибабін (справжнє прізвище Полушин)
Борис Олексійович (1923-1994) відомий поет, лауреат
Державної премії СРСР (1990), якого зазвичай відносять до так званих «шестидесятників», жив і творив у
м. Харків
Народився Шалімов Олександр Олексійович (19182006), видатний хірург, один із засновників української хірургічної школи, у 1965-1970 рр. очолював
Харківський науково-дослідний інститут загальної та
невідкладної хірургії
Народився Ландау Лев Давидович (1908-1968), видатний фізик-теоретик, академік АН СРСР, з 1935 р.
очолював кафедру загальної фізики Харківського державного університету ім. О.М. Горького
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Лютий
лютий
1928 р.
4 лютого
1853 року

4 лютого
1878 року
10 лютого
1773 року
11 лютого
1923 року

21 лютого
1958 року

Засновано Український інститут з проектування металургійних заводів в м. Харків (нині – інститут «Гіпросталь»)
Народився Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович (1853-1920), літературознавець і мовознавець,
професор Харківського імператорського університету, автор досліджень з санскриту, ведичної міфології
і філософії
Народився Петровський Григорій Іванович (18781958), уродженець м. Харків, державний і політичний
діяч, революціонер, у 1919-1938 рр. – голова ВУЦВК
Народився Каразін Василь Назарович (1773-1842),
уродженець с. Кручик Богодухівського району Харківської області, вчений, громадський діяч, винахідник, засновник Харківського університету
Народився Затула Дмитро Григорович (1923-1987),
уродженець хут. Баба Шевченківського району Харківської області, мікробіолог, директор інституту мікробіології і вірусології АН УРСР, випускник Харківського державного університету ім. О.М. Горького
Відкрито Український заочний політехнічний інститут (нині – Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків)
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Березень
5 березня
1903 року
13 березня
1888 року
13 березня
1963 року

Народилася Забіла Наталя Львівна (1903-1985),
українська дитяча письменниця і поетеса, випуск
ниця Харківського інституту народної освіти
Народився Макаренко Антон Семенович (18881939), уродженець с. Білопілля Харківської губернії
(нині – Сумська область), видатний радянський педагог і письменник
Відкрито Палац студентів Харківського політехнічного інституту

Квітень
10 квітня
1993 року
12 квітня
1973 року
30 квітня
1848 року

У м. Харків відбувся перший Міжнародний театральний фестиваль «Березіль-93»
Створено дев'ятий район м. Харків – Фрунзенський
Народилася Єфименко Олександра Яківна (18481918), історик і етнограф, педагог, перша жінка в
Російській імперії, якій присвоєно вчений ступінь
доктора історії Харківським імператорським університетом в 1910 році

Травень
травень
1923 р.
30 травня
1838 року

Засновано інститут робочої медицини (нині – Харківський науково-дослідний інститут гігієни праці та
профспілкових захворювань)
Народився Мечников Лев Ілліч (1838-1888), брат Іллі
Ілліча Мечникова, географ і соціолог, навчався у Харківському імператорському університеті
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Липень
10 липня
1923 року
15 липня
1968 року
27 липня
1853 року

Засновано Харківський кабінет науково-судової експертизи (нині – Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса)
Розпочато будівництво Харківського метрополітену
Народився Короленко Володимир Галактіонович
(1853-1921), письменник, публіцист, громадський
діяч, його ім’ям названо Харківську фундаментальну
наукову бібліотеку

Серпень
серпень
1968 р.
1 серпня
1963 року
5 серпня
1903 року
7 серпня
1848 року
23 серпня
1943 року

Засновано інститут «Харківметропроект»
На базі консерваторії і театрального інституту засновано Харківський державний інститут мистецтв
Народився Гмиря Борис Романович (1903-1969), випускник Харківського інженерно-будівельного інституту, Харківської консерваторії, оперний співак, соліст Харківського державного театру опери і балету
Народився Погорелко Олександр Костянтинович,
Харківський міський голова (1900-1912)
Визволено м. Харків від німецько-фашистської окупації (1941-1943)
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Вересень
4 вересня
1898 року
8 вересня
1898 року
18 вересня
1873 року
21 вересня
1923 року
26 вересня
1923 року

Народився Данилевський Віктор Васильович (18981960), вчений і письменник, професор історії техніки, академік АН УРСР, випускник Харківського технологічного інституту
Народилася Ужвій Наталія Михайлівна (1898-1986),
акторка театру і кіно, народна артистка СРСР, в 19261936 рр. працювала в Харківському українському
драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка
Заснована типографія Зильберберга (нині – Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе)
Створено Харківський хімічний інститут широкого профілю (нині – Державний науково-дослідний і
проектний інститут основної хімії «НІОХІМ»)
Народився Алов Олександр Олександрович (справжнє прізвище Ласкер) (1923-1983), актор, режисер,
кінодраматург, педагог, народний артист СРСР, уродженець м. Харків

Жовтень
жовтень
1928 р.
6 жовтня
1943 року

Створено Харківський фізико-технічний інститут
АН УРСР
Засновано Харківський кабельний завод («Південкабель»)

10 жовтня
1783 року

Народився Левашов Василь Васильович (17831848), голова Державної Думи, перший генералгубернатор трьох губерній – Харківської, Полтавської і Чернігівської (1835-1836)
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Листопад
13 листопада
1923 року
17
листопада
1933 року
22 листопада
1918 року

29 листопада
1778 року

Створено Харківський велосипедний завод
ім. Г.І. Петровського
Засновано Харківський державний академічний
російський драматичний театр ім. О.С. Пушкіна
Народилася Убийвовк Олена Костянтинівна
(Ляля Убийвовк) (1918-1942), організатор і керівник молодіжного антифашистського підпілля в м.
Полтава, навчалася на фізико-математичному факультеті Харківського державного університету
ім. О.М. Горького, закатована німцями в 1942 році
Народився Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович (1778-1843), письменник, активний громадський і культурний діяч Харківщини

Грудень
1 грудня
1893 року

5 грудня
1878 року
12 грудня
1928 року
22 грудня
1833 року

Народився Хвильовий Микола Григорович (справжнє прізвище – Фітільов) (1893-1933), український
прозаїк, поет, публіцист, один з основоположників
пореволюційної української прози, член-засновник
багатьох тогочасних літературних організацій —
«Гарт» (1923), «ВАПЛІТЕ» (1925), «Пролітфронт»
(1930), які діяли у м. Харків
Народився Олександр Олесь (справжнє ім’я Кандиба
Олександр Іванович) (1878-1944), український письменник, поет, драматург, представник символізму, випускник Харківського ветеринарного інституту
Народився Биков Леонід Федорович (1928-1979),
український актор, режисер і сценарист, заслужений артист РРФСР, народний артист УРСР, випускник Харківського театрального інституту
Народилася Марко Вовчок (справжнє ім’я – Вілінська Марія Олександрівна) (1833-1907), українська
письменниця і громадський діяч, закінчила Харківський приватний пансіон

194

Відомості про авторів
Бондаренко Анна Анатоліївна – аспірант історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Буличева Оксана Олександрівна – провідний спеціаліст відділу кадрової
роботи та діловодного забезпечення Державного архіву Харківської області
Вострокнутов Леонід Дмитрович – канд. юр. наук, доц. Харківської
академії фізичної культури, майстер спорту СРСР
Гнезділо Ольга Сергіївна – начальник відділу організації та координації
архівної справи Державного архіву Харківської області
Друганова Олена Миколаївна – професор кафедри історії педагогіки та
порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
Долуда Оксана Олександрівна – архівіст І категорії відділу забезпечення
збереженості документів Державного архіву Харківської області
Іванська Тетяна Володимирівна – начальник відділу забезпечення збереженості документів Державного архіву Харківської області
Кобзева Тетяна Василівна – краєзнавець, колишній вчитель історії Нововодолазької гімназії
Коптєва Ольга Сергіївна – головний спеціаліст відділу організації та координації архівної справи Державного архіву Харківської області
Корнєв Олексій Володимирович – аспірант історичного факультету
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Куделко Сергій Михайлович – к.і.н., директор центру краєзнавства
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Півень Олександр Борисович – викладач Харківської академії фізичної
культури, майстер спорту України
Русанова Євгенія Георгіївна – редактор журналу «Фотобиология и
фотомедицина»
Салтан Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри гуманітарних
наук Харківської державної академії фізичної культури
Осіпова Тетяна Федорівна – к.філол.н., доцент кафедри української мови
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
Ельксніт Марія Іванівна – начальник відділу інформації та використання
документів Державного архіву Харківської області
Юдіна Лариса Миколаївна – к.і.н., заступник директора Державного
архіву Харківської області
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