Україна
Харківська обласна державна адміністрація
Державний архів Харківської області
ПРОТОКОЛ
дистанційного засідання науково-методичної ради (НМР)
Державного архіву Харківської області
04 травня 2020 року

№2
м. Харків
вул. Мироносицька, 41
Засідання розпочалося о 9.00
Засідання закінчилося о 9.20

Взяли участь у засіданні:
ГНЕЗДІЛО Ольга — заступник голови НМР
ГРИНЬОВА Юлія — секретар НМР
Присутні члени НМР:
ГУНЬКО Юлія, ЕЛЬКСНІТ Марія, КОНДРАТЬЄВ Андрій, КОПТЄВА Ольга,
КУДЕЛКО Сергій,
ОСІПОВА Тетяна,
ПАВЛОВА Ольга,
ПАНАСЕНКО Лариса, ПАНТЕЛЄЄВА Лідія, САФОНОВА Олена.
Порядок денний:
1. Про розгляд проєкту переліку документів до онлайн виставки ―До 175річчя від дня народження Іллі Ілліча Мечникова – лауреата Нобелівської премії
в галузі фізіології та медицини‖.
Доповідач: САФОНОВА Олена, головний спеціаліст відділу інформації,
використання документів та документального забезпечення Державного архіву
Харківської області.
2. Про розгляд проєкту статті «Зруйноване дитинство (спогади школярів
Харківщини за часи окупації)».
Доповідач: ЕЛЬКСНІТ Марія, начальник відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської
області.
1. СЛУХАЛИ:
САФОНОВА Олена, головний спеціаліст відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської
області, представила на розгляд проєкт переліку документів до онлайн виставки
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―До 175-річчя від дня народження Іллі Ілліча Мечникова – лауреата
Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини‖.
Головний спеціаліст зазаначила, що Ілля Ілліч Мечников (1845-1916) –
перший лауреат Нобелівської премії, який походить з України. Вчений
народився в с. Іванівка Куп’янського повіту Харківської губернії, здобув освіту
в Харківському університеті. У 1908 році Іллі Мечникову (спільно з німецьким
вченим Паулем Ерліхом) було присуджено Нобелівську премію у галузі
фізіології та медицини за праці про імунітет.
Виставка складається з трьох частин. До першого блоку ввійшли світлини:
фотопортрети Іллі Мечникова, фото будинка та меморіальної дошки по
вул. Різдвяна, 1 у м. Харків, де мешкав відомий вчений. Другий блок складають
документи про рід Мечникових. Це, зокрема, поколінний розпис та перелік
документів на підтвердження дворянства роду Мечникових, метричний запис
про народження та хрещення Іллі Ілліча Мечникова, історико-географічний
опис родового маєтку та викопіювання з господарських планів володінь
Мечникових, відомості про будівлі, де жив, навчався та працював науковець
тощо. Третя частина експозиції — документи Харківського науково-дослідного
інституту мікробіології, вакцин та сироваток імені І. І. Мечникова. На виставці
можна ознайомитися з матеріалами зі статей співробітників інституту ―До
етиології атипових пневмоній‖, ―Порівняльна оцінка різних методів визначення
кількості живих микробів у вакцині БЦЖ‖, висновок Центрального науководослідного
інституту епідеміології щодо апробації нового препарату,
розробленого інститутом тощо.
ВИСТУПИЛИ:
ПАВЛОВА Ольга, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та
археології історичного факультету Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна, кандидат історичних наук, запропонувала схвалити проєкт
переліку документів до онлайн виставки ―До 175-річчя від дня народження Іллі
Ілліча Мечникова – лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та
медицини‖.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 12, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити проєкт переліку документів до онлайн виставки ―До 175річчя від дня народження Іллі Ілліча Мечникова – лауреата Нобелівської премії
в галузі фізіології та медицини‖.
2. СЛУХАЛИ:
ЕЛЬКСНІТ Марія, начальник відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення Державного архіву Харківської області,
представила на розгляд проєкт статті «Зруйноване дитинство (спогади
школярів Харківщини за часи окупації)», присвяченої відзначенню 75-ї річниці
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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Начальник відділу зазначила, що в Державному архіві Харківської області
зберігається чимало документів періоду окупації Харківської області (1941–
1943 рр.). Це окремі фонди, колекції, серед яких є документи органів влади,
листи, акти про збитки, заподіянні нацистськими загарбниками, про діяльність
партизанських загонів, про роботу винищувальних батальйонів на території
Харківщини та ін.
Статтю «Зруйноване дитинство» підготовлено на матеріалах «Колекції
документів про німецько-фашистський окупаційний режим на території
Харківської області 1941–1943 рр. м. Харків» (Р-3746). Ця колекція була
створена 1947 року й складається з письмових робіт дітей війни на тему «Що я
пережив під час німецької окупації». Читачі зможуть ознайомитися зі
спогадами школярів Слобожанщини про часи воєнного лихоліття.
ВИСТУПИЛИ:
ГНЕЗДІЛО Ольга, начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області,
зазначила, що у 2013 році Державний архів Харківської області за підтримки
Харківської обласної державної адміністрації випустив збірник архівних
документів «Війна очима дітей», де було вперше опубліковано частину
письмових робіт (творів-спогадів учнів IV-X класів сільських шкіл різних
районів Харківської області та м. Харкова, написаних у 1943-1945 рр. Є
важливим, що робота з вивчення цих документів продовжується.
КУДЕЛКО Сергій, директор Центру краєзнавства при Харківському
національному університеті імені В. Н. Каразіна, кандидат історичних наук,
професор, заслужений працівник культури, зазначив, що спогади дітей,
насичені особистими спостереженнями та почуттями, є одним із важливих
джерел для вивчення нацистської окупації України та запропонував схвалити
проєкт статті «Зруйноване дитинство (спогади школярів Харківщини за часи
окупації)».
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 12, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Схвалити статтю «Зруйноване
Харківщини за часи окупації)».

дитинство

(спогади

школярів

Заступник голови науково-методичної ради,
начальник відділу організації
та координації архівної справи,
обліку та довідкового апарату
Державного архіву Харківської області

Ольга ГНЕЗДІЛО

Секретар науково-методичної ради

Юлія ГРИНЬОВА

