
Перелік документів для експозиції виставки on-line 

“З історії Харківського історичного музею” 

 

№ 

з/

п 

Дата Заголовок документа Пошукові дані 

1 2 3 4 

1 30 травня 

1944 року 

План роботи відділів історії первісно-

суспільного та рабовласницького періоду 

Харківського державного історико-

краєзнавчого музею на друге півріччя 1944 

року  

ф.Р-5942,оп.1, 

спр.3, арк.6 

2 14 липня 

1944 року 

План роботи відділу історії феодалізму 

Харківського державного історико-

краєзнавчого музею на друге півріччя 1944 

року  

ф.Р-5942,оп.1, 

спр.3, арк. 7, 7 

зв. 

3 14 липня 

1944 року 

План роботи відділу природи 

Харківського державного історико-

краєзнавчого музею на ІІІ квартал 1944 

року 

ф.Р-5942,оп.1, 

спр.3, арк. 12, 

12 зв. 

4 Жовтень 

1944 року 

Звіт про роботу за ІІ-ІІІ квартали 1944 

року відділів історії первісно-суспільного 

та рабовласницького періоду Харківського 

державного історико-краєзнавчого музею 

(містить відомості про роботу з рятування 

музейних колекцій на місці спаленої під 

час нацистської окупації Археологічної 

виставки (вул.Сумська, 33) 

ф.Р-5942,оп.1, 

спр.3, арк. 17, 

17 зв. 

5 Жовтень 

1944 року 

Звіт про роботу за І-ІІІ квартали 1944 року 

відділу капіталізму Харківського 

державного історико-краєзнавчого музею 

(містить інформацію про придбання 

“єдиної на Україні колекції українських 

стінних розписів професора Берченко” 

(так у документі) 

ф.Р-5942,оп.1, 

спр.3, арк.19, 19 

зв. 

6 2 листопада 

1944 року 

План роботи відділу історії первісно-

суспільного періоду Харківського 

державного історико-краєзнавчого музею 

на листопад-грудень 1944 року  

ф.Р-5942,оп.1, 

спр.3, арк.15-16   
 

7  1945 рік План роботи відділу докласового 

суспільства, Скифії та міст Північного 

Причорномор’я Харківського державного 

історико-краєзнавчого музею на 1945 рік 

ф.Р-5942,оп.1, 

спр.10, арк.15-

19  
 



1 2 3 4 

8 1945 рік План роботи відділу природи 

Харківського державного історико-

краєзнавчого музею на 1945 рік 

ф.Р-5942,оп.1, 

спр. 10, арк. 21-

22  
 

9 6 вересня  

1945 року  

Постанова виконкому Харківської 

обласної ради депутатів трудящих про 

об’єднання Харківського музею Великої 

Вітчизняної війни з Харківським  

державним  історико-краєзнавчим музеєм 

ф.Р-5942,оп.1, 

спр.9, арк.1 

10 13 липня 

1946 року 

Лист директора Харківського державного  

історичного музею С.Середи 

уповноваженому в справах православної 

церкви при Харківському облвиконкомі 

про необхідність вилучення з церкви, 

розташованої в с. Капитолівка Ізюмського 

району Харківської області, євангелія 

ХVІ-поч. ХVІІ ст.(зберігалось в 

Миколаївському храмі Цареборисівської 

фортеці) та передавання його до фондів 

музею (на документі є позначка 

“вторично” ) 

Копія. 

 

 

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 23, арк.10 

 

11 3 серпня 

1946 року 

Лист директора Харківського державного  

історичного музею С.Середи до  

керівництва клубу УМВД Харківської 

області з проханням передати музею за 

довіреністю старовинні меблі, виявлені 

співробітником музею у приміщенні клубу 

“на основании постановления СНК УССР 

от 10/ХІ-44 г. о выявлении и возврате 

музеям музейных ценностей ”  

Копія. 

 

 

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 23, арк.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 8 серпня 

1946 року 

Акт про виявлення у приміщенні 

Харківської обласної контори  державного 

банку старовинних меблів, що являють 

собою історичну цінність та мають бути 

передані до Харківському державного 

історико-краєзнавчого музею 

 

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 23, арк.75 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

13 Вересень  

1946 року 

З довідки про відновлення роботи 

Харківського державного історико-

краєзнавчого музею у 1943-1945 роках 

ф.Р-5942,оп.1, 

спр.1, арк.1-2 

14 1947 рік Положення про історико-краєзнавчі музеї  

 

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 33, арк.1-2 

 

15 20 січня  

1947 року 

Лист директора Харківського державного 

історичного музею у  відділ пропаганди та 

агітації Харківського обкому КП(б)У про 

проведення обліку пам’ятників та 

поховань видатних особистостей  

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 37, арк. 2 

 

15 5 травня 

1947 року 

Лист директора Харківського державного 

історичного музею секретарю 

Чугуївського районного комітету КП(б)У 

про надання відомостей про будинок       

І.Є. Репіна у зв’язку з вивченням 

пам’ятників культури, зруйнованих 

нацистськими окупантами 

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 37, арк. 29 

 

 

16 5 травня 

1947 року 

Лист директора Харківського державного 

історичного музею директору Ізюмського 

краєзнавчого музею про надання 

відомостей стосовно стану могили 

декабриста А.Розена  

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 37, арк. 28 

 

17 25 травня  

1948 року  

Відкритий лист Інституту археології 

Академії наук СРСР, виданий завідувачу 

відділом Харківського державного 

історичного музею І.Ф.Левицькому на 

право провадити археологічні розвідки та 

розкопки на території Саржиного Яру         

у м. Харків 

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 54, арк.4-4 

зв. 

 

18 8 жовтня 

1947 року 

Обіжник Управління головного 

архітектора виконавчого комітету 

Харківської міської ради депутатів 

трудящих про встановлення меморіальних 

дошок для увічнення пам’яті історичних 

подій, надісланий Харківському 

державному історичному музею  

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 37, арк.40 

 

19 2 лютого 

1950 рік 

Методичні рекомендації щодо художнього 

оформлення експозиції, складені 

художником Харківського державного 

історичного музею  

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 88, арк.59-

64 

 

 

 



1 2 3 4 

20 5 квітня  

1955 року 

Лист вченого секретаря Київського 

державного історичного музею вченому 

секретарю Харківського історичного 

музею про виконання замовлень на 

скульптурні роботи та макети 

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 155, арк.18 

 

 

 

 

21 22 жовтня 

1955 року 

Лист голови комісії з історії техніки        

АН УРСР директору Харківського 

історичного музею ім. Г.С. Сковороди про 

залучення співробітників музею в 

організації та проведенні історико-

технічних досліджень  

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 155, арк. 52 

 

 

 

 

22 15 

листопада  

1956 року 

Лист директора Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею директору 

Харківського історичного музею з 

проханням надіслати методичну 

літературу щодо створення музейної 

експозиції 

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 170, арк. 15 

 

 

23 1958 рік Стаття співробітника Харківського  

історичного музею М.Т. Дяченко 

“Етнографічна збірка Харківського 

державного історичного музею ” 

ф.Р-5942, оп.2, 

спр. 117,  

арк. 1-8 

 

24 Не раніше 

грудня  

1958 року 

Із звіту про роботу Харківського 

державного історичного музею за 1958 рік 

ф.Р-5942, оп.1, 

спр. 187,  

арк. 1, 2, 12  

 

25 1963 року  Витяги з короткого путівника по фондах 

Харківського державного історичного 

музею  

ф.Р-5942, оп.2, 

спр. 160,  

арк. 1-7 

 

26 1964 рік  Відомості про етнографічну збірку 

Харківського державного історичного 

музею, надіслані музеєм в науково-

дослідний інститут музеєзнавства 

ф.Р-5942, оп.1, 

     спр. 273,  

арк. 1-3 

 

 

Головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів  

та документального забезпечення                      О.В. Сафонова  


