
Довідка 
про роботу науково-методичної ради 

Державного архіву Чернівецької області 
за 2014 рік 

 
Планом роботи науково-методичної ради держархіву Чернівецької 

області на 2014 рік було передбачено проведення 6 засідань ради. Фактично 
було проведено 7 засідань (117 %), на яких розглянуто 30 питань. Всі питання, 
які були передбачені планом роботи ради, розглянуті у звітному періоді. З 30 
питань 9 стосувались розгляду експозиційних планів тематичних 
документальних виставок, 12 – розгляду текстів публікацій для періодичної 
преси та фахових архівних видань, в тому числі 7 підготовлені архівними 
установами низової ланки. 

До розгляду радою питань, які мали ключове значення для виконання 
держархівом плану науково-видавничої роботи на 2014 рік, віднесені питання 
про стан підготовки збірника документів «Події Великої Вітчизняної війни в 
документах Державного архіву Чернівецької області (1941 - 1945)», 
бібліографічного покажчика «Юрій Федькович (до 180-ї річниці від 
народження)» та спеціального довідника „Реєстр розсекречених архівних 
фондів Державного архіву Чернівецької області”. 
 

Перелік питань, 
розглянутих на засіданнях науково-методичної ради 

держархіву Чернівецької області 
за 2014 рік 

 
1. Про підготовку тексту публікації «Зельма Меербаум Айзінгер: «Не 

встигла дописати...» (до 90-річчя від народження). 
2. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки «Афганістан: героїзм крізь біль і сум» (до 25-ї річниці виведення 
військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан). 

3. Про підготовку тексту публікації з робочою назвою «Місяць 
березень належить Тарасу Григоровичу Шевченку: свідчать архівні документи» 
(до 200-річчя від народження). 

4. Про підготовку телепередачі для продовження роботи над циклом 
передач «Пам'ять» Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії з 
робочою назвою «Становлення української державності (09.01.1918 – 
22.01.1919)». 

5.  Про підготовку тексту публікації «Яскрава буковинська співачка 
Віоріка Урсуляк» (до 120-річчя від народження). 

6. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 
виставки «Буковина вшановує Великого Кобзаря» (до 200-річчя від 
народження). 

7. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 
виставки «Визволителям м. Чернівців присвячується...» (до 70-ї річниці 
визволення міста від фашистських загарбників 29 березня 1944 року). 



 2

8. Про підготовку телепередачі для продовження роботи над циклом 
передач «Пам'ять» Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії з 
робочою назвою «Місяць березень належить Тарасу Григоровичу Шевченку: 
свідчать архівні документи» (до 200-річчя від народження). 

9. Про підготовку тексту публікації «Трудовому архіву Кіцманщини – 
10 років».  

10. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 
виставки «Роки боротьби і перемог: йшла війна народна...», присвяченої 69-й 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (1941 – 1945).  

11. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 
виставки «18 РОКІВ КОНСТИТУЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ».  

12. Про підготовку телепередачі для продовження роботи над циклом 
передач «Пам'ять» Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії, з 
робочою назвою «В пам'ять про Чорнобильську трагедію». 

13. Про підготовку тексту публікації «Ми працюємо в архіві». 
14. Про підготовку тексту публікації «Кожній установі – свій архів». 
15. Про підготовку тексту публікації «Перша світова війна: Буковина 

напередодні окупації (за документами Державного архіву Чернівецької 
області)».  

16. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 
виставки «Буковинський Соловій – Юрій Адальбертович Гординський-
Федькович», присвяченої 180-й річниці від народження письменника. 

17. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 
виставки «Перша світова війна: Буковина – арена бойових дій», присвячену 
100-річчю від початку війни. 

18. Про підготовку розгорнутого плану оглядової екскурсії для 
студентів ІІІ курсу кафедри історії нового та новітнього часу факультету історії, 
політології та міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю.Федьковича. 

19. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 
виставки «З історії створення та діяльності крайової організації «Народний Рух 
України за перебудову», присвяченої 25-й річниці від утворення громадсько-
політичної організації. 

20. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 
виставки «Визволенню України від німецько-фашистських загарбників 
присвячується...». 

21. Про підготовку телепередачі для продовження роботи над циклом 
передач «Пам'ять» Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії, 
присвяченої 25-й річниці від створення громадсько-політичної організації 
«Народний Рух України за перебудову». 

22. Про підготовку бібліографічного покажчика «Юрій Федькович (до 
180-ї річниці від народження)». 

23. Про стан підготовки збірника документів «Події Великої 
Вітчизняної війни в документах Державного архіву Чернівецької області (1941 - 
1945)». 

24. Про підготовку тексту публікації «Спогади з полиць архіву про 
м. Герца» 
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25. Про підготовку тексту публікації «Установи, які зберігають 
історію», приуроченої до 70-річчя створення районного архіву. 

26. Про підготовку тексту публікації «Соціальна пам'ять суспільства».  
27. Про підготовку тексту публікації «Архівні документи – надійний 

свідок минулого».  
 28. Про підготовку тексту публікації «Особові фонди і колекції 
Державного архіву Чернівецької області».  

29.  Про підготовку методичних рекомендацій „Проведення науково-
технічного опрацювання документів особового походження”. 
 30. Про стан підготовки до друку спеціального довідника „Реєстр 
розсекречених архівних фондів Державного архіву Чернівецької області”. 
 
 
 
 
Секретар ради         Н. Б. Масіян 
 
 
    

 
      




