
 

 

 

 

 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                         

Державний архів Харківської області    

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

08.04.2016  

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., Куделко С.М., Мирошниченко Н.Б., 

Павлова О.Г., Плисак В.А., Сафонова О.В. 

 

Порядок денний:  

 

1. Розгляд проекту переліку документів до on-line виставки «Видатний 

український фізіолог В.Я. Данилевський». 

Доповідач: Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації та 

використання документів Державного архіву Харківської області. 

 

 2. Розгляд проекту статті «Славетні харків'яни: родина Алчевських». 

Доповідач: Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації та 

використання документів Державного архіву Харківської області. 

 

3. Розгляд проекту методичних рекомендацій щодо підготовки планово-

звітної документації трудовими архівами. 

Доповідач: Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи Державного архіву Харківської області. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Харківської області, представила на розгляд 

проект переліку документів до on-line виставки «Видатний український 

фізіолог В.Я. Данилевський». 

До переліку увійшли документи з особового фонду Василя Яковича 

Данилевського, одного з перших електрофізіологів в Україні, завідувача 

кафедри фізіології Харківського університету та Харківського медичного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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інституту, академіка АН УРСР, засновника і директора Органотерапевтичного 

інституту (зараз Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. 

Данилевського Національної академії наук України). Фонд В.Я. Данилевського 

надійшов на зберігання до Державного архіву наприкінці 60-х років ХХ 

століття.  

На виставці представлено документи другої половини ХІХ – початку ХХ 

ст.: витяги з рукописів, фрагменти записників, нариси статей, монографій з 

автографами видатного вченого. Зокрема, відвідувачі зможуть ознайомитися з 

матеріалами до монографії 1876 року «Про походження м'язової сили», 

відзначеної золотою медаллю Харківського університету, автографом роботи 

«Спроба штучного отримання мікроцефалії у собак», презентованої на ІX 

Пироговському з'їзді лікарів (4-11 (17-24).01.1904 р) у Санкт-Петербурзі. 

Окремі документи відображають адміністративну діяльність                  

В.Я. Данилевського: це лист одного з повітових лікарів м. Куп'янська з 

проханням надати йому місце в ординаторській з резолюцією Данилевського, 

звіт про діяльність кафедри фізіології Харківського університету (чорновий 

автограф) та ін. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Куделко С.М., директор Центру краєзнавства при Харківському 

національному університеті ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, 

професор, заслужений працівник культури, додав, що В.Я. Данилевський 

народився у видатній родині, адже його батько Яків Петрович Данилевський 

відкрив перше у Харкові фотоательє, старший брат Олександр був професором 

медичної хімії та фізики Казанського університету, інший брат - Костянтин 

став, винахідником, працював лікарем, також займався електрофізіологією. 

Ельксніт М.І., начальник відділу інформації та використання документів 

Державного архіву Харківської області, зазначила, що в Державному архіві 

зберігається листування Костянтина Данилевського, тож у майбутньому 

виставку можна буде розширити, включивши до неї матеріали, що стосуються 

родини Данилевських.  

Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи Державного архіву Харківської області, запропронувала схвалити 

перелік документів до on-line виставки «Видатний український фізіолог         

В.Я. Данилевський». 

 Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 8, проти – 0, утрималися – 0. 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC._%D0%92._%D0%AF._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC._%D0%92._%D0%AF._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC._%D0%92._%D0%AF._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ВИРІШИЛИ:  

1.1. Схвалити перелік документів до on-line виставки «Видатний 

український фізіолог В.Я. Данилевський». 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Харківської області, представила на розгляд 

проект науково-популярної статті «Славетні харків'яни: родина Алчевських». 

Статтю присвячено огляду дивовижного документа – альбома Христини 

Алчевської, що містить листівки, фрагменти газет народницько-

просвітницького характеру, цікаві світлини, зокрема, фотографію мармурового 

бюста Тараса Шевченка, спорудженого відомим скульптором академіком           

В.А. Беклемішевим. У 1899 році цю скульптуру, перший пам'ятник великому 

Кобзарю, було встановлено в Харкові в Мироносицькому саду, який належав 

Алчевським.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи Державного архіву Харківської області, запропронувала змінити назву 

статті на «З альбому Христини Алчевської» або «Гортаючи сторінки альбома 

Христини Алчевської» та схвалити статтю. 

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 8 проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 2.1. Схвалити проект статті Сафонової О.В. «Славетні харків'яни: родина 

Алчевських» з урахуванням наданої пропозиції. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи Державного архіву Харківської області, представила на повторний 

розляд проект методичних рекомендацій щодо підготовки планово-звітної 

документації трудовими архівами та зазначила, що при їх доопрацюванні було 

враховано всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення зазначеної 

розробки. 

Питання про схвалення проекту методичних рекомендацій щодо 

підготовки планово-звітної документації трудовими архівами поставлено на 

голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 8 проти – 0, утрималися – 0. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1899
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
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ВИРІШИЛИ:  

 3.1. Схвалити проект методичних рекомендацій щодо підготовки 

планово-звітної документації трудовими архівами. 

 

Заступник голови Науково-методичної ради, 

Начальник відділу організації 

та координації архівної справи             О.С. Гнезділо 

 

 

Секретар Науково-методичної ради            Ю.С. Гриньова 


