
Звіт 

про виконання плану роботи науково-методичної ради 

Державного архіву Чернівецької  області за 2020 рік 

  

          Протягом 2020 року науково-методичної радою держархіву 

Чернівецької області було проведено 6 засідань на яких розглянуто 20 

питань. Всі питання, які були передбачені планом роботи ради, розглянуті у 

звітному періоді. З 20 питань 13 стосувались розгляду експозиційних планів 

тематичних документальних виставок; 3 – розгляду текстів публікацій для 

періодичної преси.  

 До розгляду радою питань, які мали ключове значення для виконання 

держархівом плану науково-видавничої, науково-дослідної та методичної, 

впровадження наукових і методичних розробок роботи на 2020 рік, віднесені 

питання про стан підготовки збірника документів «Події Другої світової 

війни в документах Державного архіву Чернівецької області (1939 - 1945)», 

про стан підготовки ІІ тому Путівника по фондах Державного архіву 

Чернівецької області радянського періоду та періоду незалежності України, 

про підготовку Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в 

Державному архіві Чернівецької області  і методичних рекомендацій 

«Порядок видавання документів з архівосховищ Державного архіву 

Чернівецької області». 

 

Перелік питань, 

розглянутих на засіданнях науково-методичної ради 

держархіву Чернівецької області 

за 2020 рік 

 

1. Про підготовку Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в 

Державному архіві Чернівецької  області; 

2. Про підготовку методичних рекомендацій «Порядок видавання 

документів з архівосховищ Державного архіву Чернівецької 

області»; 

3. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки до 170-річчя від дня народження румунського поета, 

прозаїка та журналіста Михая Емінеску; 

4. Про підготовку експозиційного плану документальної виставки на 

тему: «Євреї Буковини»; 

5.  Про підготовку та доповнення новими архівними документами про 

початок репресій на Буковині у 1940-1944 роках збірника 

документів «Події ІІ світової війни»; 

6. Про стан підготовки ІІ тому Путівника по фондах Державного 

архіву Чернівецької області радянського періоду та періоду 

незалежності України; 
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7. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки: «Вшануємо подвиг українського народу у Другій світовій 

війні над нацизмом»;  

8. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки: «80-річчя від початку масових репресій на Буковині (1940 

- 1941)»;  

9. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки: «24 річниця Конституції незалежної України»;    

10. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки: «30 років Декларації про державний суверенітет 

України»; 

11.  Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки: «Возз’єднання Північної Буковини та Хотинського повіту 

з великою Україною: слідами документів»; 

12. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки: «Україна – шлях до Незалежності» з нагоди 29-ї річниці 

здобуття Україною незалежності; 

13. Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки: «130 років від дня народження Дмитра Загула – поета, 

літературознавця, публіциста, критика, педагога та громадського 

діяча»;  

14.  Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки: «140 років від дня народження Карбулицького Іларія  – 

педагога, публіциста, письменника, громадського діяча, члена 

Української національної ради ЗУНР»;  

15.  Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки: «145 років від заснування Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича»; 

16.  Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки до 113-річчя від створення Державного архіву 

Чернівецької області «Державний архів Чернівецької області – 

документальна скарбниця Буковини»,  

17.  Про підготовку експозиційного плану тематичної документальної 

виставки: «100 років від дня народження Пауля Целана – 

найкращого ліричного європейського поета повоєнного часу»;  

18.  Про підготовку тексту публікації: «Кінні перегони на Буковині: від 

елітарного захоплення до «колгоспного» спорту»;  

19.  Про підготовку тексту публікації «Родина Добровольських лицарів 

фон Бухенталь: з історії буковинської знаті»; 

20.  Про підготовку тексту  румуномовної публікації «Poetul Dimitrie 

Petrino». 
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