Харківська обласна державна адміністрація
Державний архів Харківської області
ПРОТОКОЛ № 3
13.05.2016
м. Харків
Засідання Науково-методичної ради (НМР)
Державного архіву Харківської області
Заступник голови НМР — Гнезділо О.С.
Секретар – Гриньова Ю.С.
Присутні члени НМР: Ельксніт М.І., Мирошниченко Н.Б., Павлова О.Г.,
Пантелєєва Л.Є., Плисак В.А., Сафонова О.В.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту переліку документів до on-line виставки
―Репресовані митці (до Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні)‖.
Доповідач: Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації та
використання документів Державного архіву Харківської області.
2. Про розгляд проекту статті ―Документи про видатних харків’ян
зберігаються в архіві... Видатний український фізіолог В.Я. Данилевський‖.
Доповідач: Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації та
використання документів Державного архіву Харківської області.
1. СЛУХАЛИ:
Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації та використання
документів Державного архіву Харківської області, представила на розгляд
проект переліку документів до on-line виставки ―Репресовані митці (до Дня
пам’яті жертв політичних репресій в Україні)‖.
На виставці представлено документи з двох архівно-слідчих справ
архівного фонду Карні справи на репресованих громадян
м. Харкова та
Харківської області: інспектора сцени театру ім. Т.Г. Шевченка Цвицишина
Володимира Федоровича та справи майстрів сцени Павловського Йосифа
Ілліча, Жаданівського Михайла Петровича, а також помічника режисера театру
Савицького Олександра Юліановича, що стали жертвами фальсифікацій НКВС.
Матеріали виставки розповідають про маловідомі факти з біографій
репресованих митців Харківського державного українського драматичного
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театру ім. Т.Г. Шевченка (до 1926 року – Український національний театр
«Березіль», режисером якого, до свого ув’язнення у 1934 році, був Лесь
Курбас).
Серед представлених документів — анкети обвинувачуваних, протоколи
допитів, витяги з протоколів очної ставки між обвинувачуваними, протоколи
допитів свідків, обвинувальні висновки, витяги з протоколів судової трійки,
матеріали про реабілітацію засуджених тощо.
Виставку буде розміщено на офіційному веб-сайті Державного архіву
Харківської області.
ВИСТУПИЛИ:
Ельксніт М.І., начальник відділу інформації та використання документів
Державного архіву Харківської області, зазначила, що Державним архівом
систематично проводяться виставки, присвячені пам’яті жертв політичних
репресій, зокрема, на веб-сайті Державного архіву вже розміщено он-лайн
виставки ―Репресовані літератори‖ та ―Репресовані архівісти‖ (до Дня пам’яті
жертв політичних репресій в Україні).
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи, відзначила високий рівень підготовки переліку і запропронувала
схвалити перелік документів до on-line виставки ―Репресовані митці (до Дня
пам’яті жертв політичних репресій в Україні)‖.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 8, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити проект переліку документів до on-line виставки
―Репресовані митці (до Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні)‖.
1.2. Розмістити on-line виставку ―Репресовані митці (до Дня пам’яті жертв
політичних репресій в Україні)‖ на офіційному веб-сайті Державного архіву у
рубриці «Документальні виставки on-line».
2. СЛУХАЛИ:
Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації та використання
документів Державного архіву Харківської області, представила на розгляд
проект статті для періодичного видання (газети) ―Документи про видатних
харків’ян зберігаються в архіві... Видатний український фізіолог
В.Я. Данилевський‖.
Мета статті — популяризація архівних документів, які зберігаються в
особовому фонді харків’янина Василя Яковича Данилевського — видатного
фізіолога, фундатора ендокринології та порівняльної паразитології в Україні.
Особовий фонд В.Я. Данилевського, що зберігається в Державному архіві
Харківської області, містить документи, які характеризують основні етапи
професійної діяльності відомого вченого. Особливістю даного архівного фонду
є наявність значної кількості автографів В.Я. Данилевського, насамперед
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дорадянського періоду. Архівні документи цікаві також і в більш широкому
контексті: як джерела з вивчення історії Харкова – великого наукового центра.
З окремими матеріалами доробку видатного вченого можна ознайомитися
на on-line виставці, нещодавно розміщеній на веб-сайті Державного архіву. Це
витяги з рукописів, фрагменти записників, нариси статей, монографій, зокрема,
матеріали до монографії 1876 року «Про походження м'язової сили»,
відзначеної золотою медаллю Харківського університету, автограф роботи
«Спроба штучного отримання мікроцефалії у собак», презентованої на ІX
Пироговському з'їзді лікарів (4-11 (17-24).01.1904 р) у Санкт-Петербурзі та ін.
ВИСТУПИЛИ:
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи Державного архіву Харківської області, запропронувала схвалити
проект статті ―Документи про видатних харків’ян зберігаються в архіві...
Видатний український фізіолог В.Я. Данилевський‖.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 8, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Схвалити проект статті ―Документи про видатних харків’ян
зберігаються в архіві... Видатний український фізіолог В.Я. Данилевський‖.
Заступник голови Науково-методичної ради,
Начальник відділу організації
та координації архівної справи

О.С. Гнезділо

Секретар Науково-методичної ради

Ю.С. Гриньова

