
 

 
Україна 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання науково-методичної ради (НМР) 

Державного архіву Харківської області 

 

06 вересня 2019 року                                                                                        № 5  

 

м. Харків 

        пр. Московський, 7 

          

        Засідання розпочалося о 09.00 

        Засідання закінчилося о 09.30 

 

Взяли участь у засіданні: 

ПАНТЕЛЄЄВА Лідія — головуюча НМР 

 

ГРИНЬОВА Юлія — секретар НМР  

 

Присутні члени НМР:  

ГУНЬКО Юлія, КОНДРАТЬЄВ Андрій, КУДЕЛКО Сергій, ПАНАСЕНКО 

Лариса, ПЛИСАК Валентина, САВИЧ Андрій, САФОНОВА Олена. 
 

Порядок денний:  
 

  1. Про розгляд проекту переліку документів до виставки ―До 155-річчя 

від дня народження П.А. Грабовського – українського поета, публіціста‖. 

Доповідач: Олена САФОНОВА, головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області. 

 2. Про розгляд проекту статті ―До 155-річчя від дня народження 

П.А. Грабовського – українського поета, публіціста‖. 

Доповідач: Олена САФОНОВА, головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області. 

 3. Про розгляд проекту плану виставкової діяльності Державного архіву 

Харківської області на 2020 рік. 

Доповідач: Валентина ПЛИСАК, головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області. 
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1. СЛУХАЛИ:  

 Олена САФОНОВА, головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області, представила на розгляд проект переліку документів до виставки ―До 

155-річчя від дня народження П.А. Грабовського – українського поета, 

публіціста‖. 

 Головний спеціаліст зазначила, що виставка присвячена ювілейній даті - 

155-річчю від дня народження видатного українського поета, публіциста, 

перекладача Павла Грабовського.  

 До переліку увійшли документи з фондів Державного архіву Харківської 

області Ф.3, Канцелярія Харківського губернатора, та Ф.52, Управління 

поліцмейстера міста Харкова, у яких відображено події харківського періоду 

життя Павла Грабовського. Саме під час навчання у Харківській духовній 

семінарії поет розпочав свою творчу та революційну діяльність. 

 Відвідувачі виставки зможуть ознайомитися з матеріалами, які стосуються 

переслідування та ув’язнення Павла Грабовського. Зокрема, в експозиції 

представлено рапорти Харківського поліцмейстера Харківському губернатору 

про взяття поета під охорону за зберігання забороненої літератури,  відношення 

про його взяття під поліцейський нагляд, відомості про утримання у 

Харківському арештантському відділенні політичного в’язня Павла 

Грабовського та відправленні його до Москви тощо. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Лідія ПАНТЕЛЄЄВА, заступник начальника відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, 

запропонувала уточнити заголовок виставки, у якому необхідно відобразити, 

що документи переліку стосуються саме харківського періоду життя Павла 

Грабовського, а також уточнити, що виставку підготовлено за документами 

Державного архіву Харківської області. 

 Сергій КУДЕЛКО, директор Центру краєзнавства при Харківському 

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

професор, заслужений працівник культури, запропонував додати до переліку 

ілюстративні матеріали: фотографії Харківської духовної семінарії, де навчався 

Павло Грабовський, в’язниці, у якій його утримували, портрет поета тощо. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 9, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1. Схвалити  проект переліку документів до виставки ―До 155-річчя від 

дня народження П.А. Грабовського – українського поета, публіціста (за 

документами Державного архіву Харківської області)‖ з урахуванням наданих 

пропозицій. 
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2. СЛУХАЛИ: 

 Олена САФОНОВА, головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області, представила на розгляд проект статті ―До 155-річчя від дня народження 

П.А. Грабовського – українського поета, публіціста‖. 

 Статтю підготовлено на базі документів Державного архіву, які 

відображають історію політичного переслідування видатного поета та 

громадського діяча Павла Грабовського під час його перебування у м. Харкові. 

 Статтю призначено для публікації у науково-інформаційному віснику 

―Харківський архівіст‖. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Валентина ПЛИСАК, головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області, запропонувала схвалити статтю  ―До 155-річчя від дня 

народження П.А. Грабовського – українського поета, публіціста‖. 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 9, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

2.1. Схвалити статтю  ―До 155-річчя від дня народження 

П.А. Грабовського – українського поета, публіціста‖. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Валентина ПЛИСАК, головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області, представила на рогляд проект плану виставкової діяльності 

Державного архіву Харківської області на 2020 рік. 

Планом передбачено проведення 10 виставок, з них 4 on-line виставки для 

розміщення на веб-сайті Державного архіву: ―З історії Харківського 

історичного музею‖, ―До Дня Героїв Небесної Сотні‖, ―До 175-річчя від дня 

народження Іллі Ілліча Мечнікова — лауреата Нобелівської премії у галузі 

фізіології та медицини‖, ―До Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні‖ 

та 6 виставок для експонування в читальних залах Державного архіву: 

―Харківщина за доби Української революції 1917-1921 років‖, ―Нам снится 

Афган (до Дня виведення радянських військ з Афганістану)‖, ―До 75-річниці з 

дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні‖, ―До Дня Конституції 

України‖, ―До Дня Державного прапора України та Дня Незалежності 

України‖, ―До Дня пам’яті жертв голодоморів‖. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сергій КУДЕЛКО, директор Центру краєзнавства при Харківському 

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

професор, заслужений працівник культури, запропонував провести виставку, 

присвячену Іллі Мечнікову, за участю Тронько Центру при ХНУ 
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ім. В.Н. Каразіна. 

Лідія ПАНТЕЛЄЄВА, заступник начальника відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, 

запропонувала схвалити проект плану виставкової діяльності Державного 

архіву Харківської області на 2020 рік з урахуванням наданих пропозицій. 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 9, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 1.1. Схвалити  проект плану виставкової діяльності Державного архіву 

Харківської області на 2020 рік  з урахуванням наданих пропозицій. 

 

 

Головуюча науково-методичної ради,  

заступник начальника відділу організації  

та координації архівної справи,  

обліку та довідкового апарату            Лідія ПАНТЕЛЄЄВА 

 

Секретар науково-методичної ради     Юлія ГРИНЬОВА 


